Høring om efterforskning og sagsbehandling i voldtægtssager
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Hvem er jeg?
•

Vicedirektør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia.

•

Tidligere 20 år på Justitsministeriets område.

•

Har i en årrække hos Rigsadvokaten været faglig ansvarlig for
anklagemyndighedens behandling af sager om voldtægt og misbrug af
børn.

•

Har i 2015-2016 hos Rigspolitiet været pennefører på en ny vejledning om
behandling af sager om voldtægt og voldtægtslignende forhold – første
skridt mod en kulturforandring…

Voldtægt i tal
”I de årlige Offerundersøgelser estimeres det, at ca. 5.400 kvinder årligt
udsættes for tvangssamleje eller forsøg herpå, mens politiet i 2017
modtog 1.457 anmeldelser om voldtægt eller voldtægtsforsøg. Der sker
sigtelse i knap 60 pct. af de anmeldte sager. Kun en mindre del af
sigtelserne fører til tiltale og efterfølgende domfældelse ved domstolene.”
Straffelovrådets betænkning om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

Kilde: Retsplejerådet - https://dkr.dk/vold-og-voldtaegt/fakta-om-voldtaegt/
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Politi og anklagemyndighed
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (dage) fra anmeldelse til tiltale i voldtægtssager

Domstolene
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (dage} i sager om voldtægt

Kilde: Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 960 og Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 955
*Årsgennemsnittet for 2018 vedrørende politiets sagsbehandlingstids er udregnet på baggrund af måneder fra januar til og med august. Sagsbehandlingstiden for
domstolene for 2018 er et gennemsnit for 1. kvartal.

Et system vi ikke selv tror på
•

Flere forskellige grunde, men én af grundene kan være, at vi har fået lavet et system, som vi ikke selv tror
på.

•

Under udarbejdelsen af vejledningen i 2015-16 talte jeg med en lang række efterforskere og
efterforskningsledere på området.

Jeg ville ikke selv
anmelde en
voldtægt.

Hmm.. jeg tror
ikke, at jeg ville
anmelde det.

Jeg ville nok ikke
anmelde det – det kom
an på, hvilken kollega,
der var på arbejde den
dag.

Over
halvdelen er
falske

Der er mange
falske
anmeldelser.
Hovedparten
er falske

Mødet med politisystemet
Ofret skal vejledes om en række forskellige ting, herunder ret til
bistandsadvokat.
Fokus er i høj grad på kvindens opførsel og modstand.
Under udarbejdelsen af vejledningen i 2015-16 kom det bl.a. frem, at i

nogle tilfælde:
•

Blev ofret henvist til at rette henvendelse på et andet tidspunkt eller
hos en anden politikreds.

•

Manglede der viden om almindelige offerreaktioner.

•

Blev ofret afhørt på steder, hvor uvedkommende kunne høre det.

•

Fik ofret spørgsmål om beklædning, alkoholindtagelse og opførsel
mv., der blev oplevet som bebrejdende.

•

Blev ofret oplyst om straffen for falsk anmeldelse, til tider flere gange.

•

Manglede der (rettidige) efterforskningsskridt.

Mødet med retssystemet
I retten møder ofret ofte de samme udfordringer som i politisystemet.
U2016.3880Ø: I BR blev tre tiltalte frifundet for voldtægt af 17-årig pige. Der blev lagt vægt på:
• Tidligere havde danset på en fræk måde.
• Kunne dels af egen drift og til dels med støtte fra T1 kunne gå fra T1 til T2 og T3.
• Usikkerhed omkring promille.
• Modsatte sig ikke på tydelig måde handlingerne.
• Erkendelse fra T1 om, at F var i en hjælpeløs tilstand, kunne ikke føre til et andet resultat.
• Også frifundet for efterladelse i hjælpeløs tilstand, selvom F senere blev fundet ukontaktbar bag
busk uden trusser og med kjolen trukket op (sidst i september).
Landsretten dømte for voldtægt og efterladelse i hjælpeløs tilstand.

Domfældelse
• Knap 19 procent af anmeldelserne fører til domfældelse.
• Stigning, men forsat ikke et særlig højt tal henset til forbrydelsens meget grove karakter, og at det kun er 7
procent af anmeldelserne, som er falske (indrømmelser samt sigtelser og dom for falsk anmeldelse). Dvs.
ca. 10-15 mænd om året.
• Det er dog også komplekse sager, hvor det tit er ord mod ord, og der er mangel på øvrige beviser.
• I ca. halvdelen af sagerne er gerningspersonen én som ofret kender godt (nuværende eller tidligere partner
39 %, ven/kammerat 11 % eller familiemedlem 1 %).
• I ca 40 % af sagerne kender offer og gerningsmand ikke hinanden eller meget lidt: ukendt (29 %), lige
mødt (2%) eller bekendt i mere end 24 timer (10 %).

Retssikkerhed for ofre
• Hellere at 100 skyldige går fri, end at én uskyldig går fri.
• Men skal vi ikke gøre alt, hvad vi kan for at skabe et system, hvor der bliver
taget tilstrækkeligt hensyn til ofrenes særlig sårbare situation, og der i videst
muligt omfang sker retsforfølgelse…?
• Ofrene skal mødes med forståelse og respekt hele vejen igennem.
• Alkoholindtagelse, beklædning og forudgående opførsel mv. må ikke blive for
afgørende.
• Større åbenhed i efterforskningen og hurtig bevissikring.
• Kulturændring i systemet kræver mere viden og mindre bias.
• Gældende ret har for meget fokus på tvang og modstand. Det kan være straffrit
at have samleje med en person der siger nej – medvirker til dårlig kultur og
krænker menneskets grundlæggende frihed og ret til at bestemme over egen
krop.
• Overveje kønsspredning blandt domsmænd og nævninge?
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