
 
 

 
 
 
 
 
 
  
Justitsministeriet  
Politi-‐‑  og  Strafferetsafdelingen  
Slotsholmen  10  
1216  København  K            København,  den  15.  maj  2015  
  
  
  
  
Vedrørende  høring  over  betænkning  nr.  1554/2015  om  videoafhøring  af  børn  og  unge  i  
straffesager  -‐‑  sagsnr.  2015-‐‑731-‐‑0048.  
  
Foreningen  Joan-‐‑Søstrene  har  modtaget  ovennævnte  betænkning  til  høring.  
  
Joan-‐‑Søstrene,  som  i  snart  40  år  har  rådgivet  kvinder  udsat  for  vold,  voldtægt,  incest  og  
sexuel  chikane,  er  som  udgangspunkt  positive  overfor  den  foreslåede  ordning,  som  må  ses  
som  en  styrkelse  af  forurettedes  vilkår  og  retsstilling.  Særligt  der,  hvor  den  eller  de  
forurettede  er  børn,  helt  unge  eller  psykisk  skrøbelige  vil  muligheden  for  at  undgå  en  
indenretslig  afhøring  kunne  være  af  stor  betydning.  Som  udvalget  så  rigtigt  fastslår,  så  bør  
der  ikke  lægges  unødige  hindringer  i  vejen  for,  at  børn  og  helt  unge  hurtigst  muligt  kan  
komme  sig  over  overgrebet  ved  at  modtage  behandling  uden  samtidigt  at  skulle  afvente  
fremmøde  i  en  måske  meget  senere  retssag,  eventuelt  endda  i  to  instanser.  
  
I  forbindelse  med  reglerne  om  beskikkelse  af  bistandsadvokat  har  Joan-‐‑Søstrene  dog  en  
bekymring,  således  som  reglerne  eksisterer  og  praktiseres  i  dag  og  tilsyneladende  efter  
betænkningen  fortsat  kommer  til  at  fungere.  Ordningen  er  nemlig  ikke  obligatorisk,  men  
kun  fakultativ  og  derfor  overladt  til  politiet  at  forvalte.    
  
Erfaringen  fra  Joan-‐‑Søstrenes  rådgivning  er  nemlig  den,  at  politiet  ofte  enten  ”glemmer”  at  
nævne  muligheden  for  beskikkelse  af  bistandsadvokat  eller  i  hvert  ikke  forklarer  
forurettede,  hvorfor  denne  bør  have  en  sådan  advokat  beskikket.  Det  resulterer  i,  at  mange  
af  Joan-‐‑Søstrenes  brugere  aldrig  er  blevet  tilbudt  en  bistandsadvokat  ved  anmeldelse  af  et  
sexuelt  overgreb,  eller  i  hvert  fald  ikke  har  forstået  tanken  bag  en  sådan  beskikkelse.  Så  
meget  desto  mere  kan  man  vel  ikke  forvente,  at  et  barn  eller  ungt  menneske  skal  kunne  



forholde  sig  til  advokatbeskikkelse,  eller  at  den  pågældende  forurettedes  værge  skal  
magte  samme  beslutning  i  situationen.    
  
Det  fremgår  ganske  vist  af  betænkningen,  at  der  efter  politiets  begæring  kan  ske  
beskikkelse  af  bistandsadvokat  for  et  forurettet  barn  eller  ungt  menneske,  såfremt  f.eks.  
værgen  har  frabedt  sig  beskikkelse  på  forurettedes  vegne.  Imidlertid  mener  Joan-‐‑Søstrene  
ikke,  at  dette  giver  et  forurettet  barn  eller  ung  den  fornødne  retssikkerhed,  simpelthen  
fordi  advokatbeskikkelsen  også  i  den  situation  bliver  fakultativt  og  ikke  obligatorisk.    
  
Man  må  i  denne  sammenhæng  være  opmærksom  på,  at  der  ikke  sjældent  kan  være  
situationer,  hvor  værgen  ikke  har  samme  interesse  som  barnet/den  unge.  Dette  kunne  
f.eks.  være  tilfældet,  hvor  gerningspersonen  er  en  ægtefælle  med  hvem,  der  er  fælleseje.  
Ud  over  det  rent  følelsesmæssige  –  manglende  lyst  eller  evne  til  at  forstå,  at  ens  partner  
har  begået  overgreb  mod  ens  barn  –  så  er  her  et  økonomisk  aspekt,  idet  en  efterfølgende  
straffesag  kan  medføre  et  erstatningskrav  mod  gerningspersonen.  Uanset  at  der  i  dansk  ret  
er  særråden  og  særhæften  i  et  ægteskab  med  fælleseje,  så  kan  et  sådan  erstatningskrav  
meget  vel  få  økonomiske  konsekvenser  for  den  anden  ægtefælle,  særligt  ved  en  bodeling.  
  
Joan-‐‑Søstrene  er  helt  generelt  af  den  opfattelse,  at  ordningen  om  bistandsadvokat  bør  være  
obligatorisk  og  ikke  fakultativ.  Dette  gælder  særligt  i  sager,  hvor  forurettede  er  mindreårig  
eller  i  øvrigt  umyndig.  I  disse  sager  må  lovgivningen  af  hensyn  til  retssikkerheden  
ændres,  så  der  som  udgangspunkt  altid  beskikkes  en  bistandsadvokat  før  en  
politiafhøring.    
  
Såfremt  vi  kan  bistå  med  yderligere  oplysninger  eller  bemærkninger,  står  vi  naturligvis  til  
rådighed.  Vedhæftet  følger  en  folder  om  os  og  vores  arbejde.    
  
      

Med  venlig  hilsen  
  

Joan-‐‑Søstrene  
  
  
  

  
JOAN-‐‑SØSTRENE  Rådgivning  &  oplysning  om  overgreb  på  kvinder  

C/O  DANNER,  NANSENSGADE  1,  1366  KØBENHAVN  V    
TELEFON:  +45  3314  7484  -‐‑  WWW.JOAN-‐‑SOESTRENE.DK  
ÅBNINGSTIDER:  Mandag  og  torsdag  kl.  18.00  -‐‑  20.30    

  
Gratis  og  anonym  rådgivning  og  samtale  til  kvinder  udsat  for  vold,  voldtægt,  incest  og  sexuel  chikane.  Rådgivningen  

har  åbent  for  personlige  og  telefoniske  henvendelser.  


