
Straffeloven, kapitel 24

• § 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, 
der;

• 1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

• 2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, 
eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller 
situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at 
modsætte sig handlingen.

• Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år 
den, der har samleje med et barn under 12 år.

• Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis 
voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i 
øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.
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Straffeloven, kapitel 24

• § 222. Den, som har samleje med et 
barn under 15 år, straffes med fængsel 
indtil 8 år, medmindre forholdet er 
omfattet af § 216, stk. 2.

• Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig 
samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller 
psykiske overlegenhed ved brug af tvang 
eller fremsættelse af trusler, kan straffen 
stige til fængsel indtil 12 år.
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Straffeloven, kapitel 24

§ 224. Den, der medvirker til, at en person under 18 år mod betaling eller løfte 
om betaling har samleje med en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

• Stk. 2. Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje 
med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 226. Den, der optager pornografiske fotografier, film el.lign. af en person 
under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§ 227. Den, der medvirker til, at en person under 18 år deltager i en forestilling 
med pornografisk optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, der som tilskuer overværer en forestilling som nævnt i stk. 1 med 
deltagelse af en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
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Straffeloven, kapitel 24

• § 233. Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte 

om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel 

indtil 4 år.

• Stk. 2. Den, der i øvrigt udnytter, at en anden erhvervsmæssigt mod betaling eller 

løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes med bøde eller 

fængsel indtil 3 år. Det samme gælder den, der fremmer, at en anden mod 

betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, ved for vindings 

skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand.
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UNDERRETNINGSPLIGT

• Servicelovens § 154 (ubetinget underretningspligt) gælder for enhver, når børn eller 

unge under 18 år lever i en truet situation, hvor et barn eller en ung under 18 år 

udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der 

bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

• En udvidet underretningspligt gælder efter servicelovens § 153 for personer, der 

udøver offentlig tjeneste eller hverv:

• § 153: ”Personer, der udfører offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, 

hvis de under udførelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at 

antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte (…) eller har 

været udsat for vold eller andre overgreb.”
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Straffeloven, kapitel 15

• Afværgepligt

• § 141. Den, som er vidende om en forbrydelse (…) der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller 

for betydelige samfundsværdier, tilsigtes begået, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at 

forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis 

forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år.

• Stk. 2. Den, der undlader at foretage sådanne forebyggelseshandlinger, straffes dog ikke, hvis deres 

foretagelse for ham selv eller hans nærmeste ville medføre fare for liv, helbred eller velfærd.
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