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Kommissorium 

til Strafferetsplejeudvalget

om 

udvidet brug af videoafhøring af børn

1. Børn har ligesom voksne som udgangspunkt pligt til at afgive forklaring 

som vidner i straffesager. Afhøring af børn adskiller sig imidlertid væsent-

ligt fra afhøring af voksne. Retsplejeloven indeholder i overensstemmelse 

hermed særlige regler om børns afgivelse af forklaring i straffesager. Rets-

plejeloven giver således mulighed for i visse tilfælde at foretage såkaldt 

videoafhøring af børn, jf. §§ 731 a, 745 e og 872. Videoafhøring indebæ-

rer, at barnet – i stedet for at afgive forklaring umiddelbart for retten – af-

giver forklaring til politiet, der optager forklaringen på video med henblik 

på forevisning af optagelsen under hovedforhandlingen i straffesagen. 

Denne fremgangsmåde anvendes for at skåne barnet og af hensyn til at op-

nå en så uforbeholden og detaljeret forklaring fra barnet som muligt.

Anvendelse af videoafhøring af børn som bevis under hovedforhandlingen

udgør en fravigelse af det almindelige princip om, at bevisførelsen i straf-

fesager skal ske umiddelbart for den dømmende ret. Aldersgrænsen for 

anvendelsen af videoafhøring blev derfor i sin tid fastsat til 12 år eller der-

under, dog således at særlige omstændigheder, herunder barnets udvikling 

og psykiske tilstand, kan bevirke, at der foretages videoafhøring af også 

ældre børn. 

Kerneområdet for anvendelse af videoafhøringer er sager om seksuelle 

overgreb mod børn, men der kan også være andre typer af sager, herunder 

drabs- og voldssager, hvor der efter omstændighederne kan være et tilsva-
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rende behov for, at vidneafhøringen af et barn optages på video og forevi-

ses som bevis under hovedforhandlingen.

De ovennævnte regler blev indsat i retsplejeloven i 2003 og bygger på be-

tænkning nr. 1420/2002 om gennemførelse af straffesager om seksuelt mis-

brug af børn.

2. Spørgsmålet om, hvorvidt aldersgrænsen for anvendelse af videoafhø-

ring af børn bør være højere end den nuværende grænse på som udgangs-

punkt 12 år eller derunder, har i den senere tid givet anledning til debat.

Justitsministeriet finder bl.a. på den baggrund, at det bør overvejes nærme-

re, om brugen af videoafhøring af børn bør udvides, herunder ved at forhø-

je aldersgrænsen. 

Spørgsmålet giver imidlertid anledning til nærmere overvejelser, herunder 

afvejning af en række forskellige hensyn over for hinanden.

På den ene side skal der således tages højde for det føromtalte princip om 

bevisumiddelbarhed, herunder af hensyn til den tiltalte i sagen. På den an-

den side bør der inden for det retssikkerhedsmæssigt forsvarlige også læg-

ges vægt på, at barnets afgivelse af forklaring sker på en sådan måde, at 

barnet belastes mindst muligt. Endvidere må der lægges vægt på, at forkla-

ringen afgives på den måde, som giver de bedste muligheder for at opnå en 

detaljeret og uforbeholden forklaring fra barnet. Forholdet til Danmarks in-

ternationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettigheds-

konvention, skal også overvejes.

3. Strafferetsplejeudvalget anmodes på denne baggrund om at overveje, om 

brugen af videoafhøring af børn bør udvides, og om i givet fald at udarbejde 

en model for en sådan udvidelse.   

Strafferetsplejeudvalget anmodes under alle omstændigheder om at udarbejde 

en model, der indebærer en forhøjelse af aldersgrænsen for anvendelse af vi-

deoafhøring af børn. 

Strafferetsplejeudvalget anmodes herudover om i relevant omfang at udarbej-

de udkast til lovforslag. 

Med henblik på behandling af dette kommissorium beskikkes der følgende 

yderligere ad hoc-medlemmer af Strafferetsplejeudvalget:
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1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening

1 medlem udpeget efter indstilling fra Foreningen af Speciallæger
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