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17. december 2018 

Fremsendt pr. e-mail til strafferetskontoret@jm.dk 
 

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om 
tilhold, opholdsforbud og bortvisning og ægteskabsloven (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) – 
Deres sagsnummer 2018-731-0033.   

Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel chikane, 
har med interesse læst ovenstående lovforslag og har følgende bemærkninger:   

Det er positivt, at regeringen sætter fokus på et så alvorligt og samfundsskadende problem som psykisk 
vold, og vi kan i det hele tilslutte sig indholdet af det høringssvar, der afgives af Det Nationale 
Voldsobservatorium, som Joan-Søstrene er medlem af. Joan-Søstrene er også medunderskriver af 
observatoriets høringssvar.   

Ud over bemærkningerne i høringssvaret fra Det Nationale Voldsobservatorium vil Joan-Søstrene 
opfordre til, at der i straffeloven i forbindelse med bestemmelserne §§ 244-246, gerne som en ny § 247, 
stk. 3, indføres en bestemmelse om, at såfremt volden – fysisk som psykisk - bliver begået under 
overværelse af børn, er dette strafskærpende. Joan-Søstrene har bemærket sig, at Rigsadvokaten som 
anført i høringen under punkt 2.1.2., 6. afsnit, den 29. juni 2018 i Rigsadvokatens Meddelelser har 
meddelt anklagemyndigheden, at ”… anklagemyndigheden i almindelighed bør påberåbe sig som en 
skærpende omstændighed ved straffens fastsættelse, at et barn eller flere børn har været vidne til vold 
udøvet mod en til barnet nærtstående person…”. Det er imidlertid ikke første gang, at der er udgået en 
sådan meddelelse fra Rigsadvokaten, men det er ikke nærmere dokumenteret, at tidligere meddelelse 
om samme har haft nogen effekt. Et så alvorligt anliggende, som vold i hjemmet, begået foran 
gerningsmandens og/eller offerets barn eller børn bør heller ikke henvises til en bemærkning i en af 
Rigsadvokatens Meddelelser, men bør selvstændigt fremgå af straffeloven som skærpende 
omstændighed. 

Joan-Søstrene skal også som Det Nationale Voldsobservatorium påpege det betænkelige i, at en 
lovændring forventes at have så begrænsede økonomiske konsekvenser for kriminalforsorgen, politi, 
anklagemyndighed og domstole, at det kan afholdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.  

Det forlyder, at man under den nye politiuddannelse har beskåret undervisningen vedrørende 
personfarlig kriminalitet til kun fire (4) dage. I forvejen har politiet gennem årene udvist en 
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dokumenteret manglende overholdelse af retsplejelovens regler om beskikkelse af bistandsadvokat. 
Dette blev til en vis grad adresseret i 2016 for så vidt angår voldtægtsofre med udspillet ”Respekt for 
voldtægtsofre”, mens der ikke pt. er offentligt tilgængelig viden om i hvilket omfang, der beskikkes en 
bistandsadvokat ved anmeldelser om parforholdsvold.  

Samtidig er politiets anvendelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning – herunder nu også 
strakstilhold - en så markant ikke-anvendelse, at det har ført Europarådets ekspertkomité GREVIO til 
at konkludere, at de danske forhold på dette område er i strid med Istanbulkonventionen. Det var en af 
de alvorligste anbefalinger i deres monitoreringsrapport om Danmarks efterlevelse af Istanbul-
konventionen i november 2017.  

Det forekommer derfor endog meget nærliggende, at den kommende lovgivning ikke vil blive anvendt i 
praksis, medmindre der afsættes midler til en grundig uddannelse af politi og anklagemyndighed. Det er 
efter vores opfattelse tilsvarende nødvendigt at etablere interventionskontorer i alle politikredse, der 
skal tage over med praktisk og social støtte til parterne i sager om alvorlig parforholdsvold – det være 
sig psykisk, fysisk eller sexuel – når politiet har udført deres indledende arbejde.    

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger eller bemærkninger, såfremt det ønskes, og 
vedhæfter en folder om Joan-Søstrene og vores arbejde.   

 

Med venlig hilsen 

Joan-Søstrene 

 


