
 

 

 

 

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. 

Oslo Krisesenter gir med dette høringsuttalelse til deler av utkast til lov om 

behandling av straffesaker (straffeprosessloven) jf NOU 2016:24 Ny 

straffeprosesslov.  

Vi støtter ikke forslaget til ny bestemmelse i § 4-5 da det vil medføre en stor 

usikkerhet for våre brukere å ikke kunne vite hva slags hjelp de kan forvente seg av 

bistandsadvokaten når de er kommet til det punktet at de ønsker å anmelde en 

voldssak. 

 

Voldsutsatte som ønsker å anmelde kriminelle handlinger, utført av en person i nær 

relasjon, har en lang vei bak seg før de er kommet til dette punktet. De har ofte levd 

med vold i en årrekke og er derfor traumatiserte og utslitte. Av mange forskjellige 

grunner som konsekvenser for barna, redsel for hevn fra partner og evt. andre 

familiemedlemmer, og de belastningene det vil medføre å bli konfrontert med alle de 

smertefulle opplevelsene gjennom en rettsprosess, har våre brukere ofte forsøkt å 

unngå å gå til anmeldelse. For å være i stand til å gå til dette skrittet og å kunne stå i 

en rettsprosess, som ofte strekker seg over lengre tid, er de totalt avhengige av at de 

vet at de har en bistandsadvokat de kan støtte seg til i alle fasene av prosessen. Det er 

helt avgjørende for om de i de hele tatt våger å gå til en anmeldelse at de er sikre på at 

bistandsadvokaten kan være med under politi avhør og rettsmøter. For en person som 

har vært utsatt for vold i en nær relasjon vil det innebære en enorm påkjenning å sitte 

alene i retten uten advokat. 

 

Dette forslaget hvor rettigheter som våre brukere tidligere hadde krav på blir til noe 

det nå er usikkert om de vil kunne benytte seg av, gjør det vanskelig for ansatte ved 

krisesenteret å kunne gi god råd og veiledning vedr. anmeldelse. Slik ordningen er nå 

kan ansatte forsikre den voldsutsatte om at bistandsadvokaten vil være tilstede under 

avhør hos politiet og i rettsmøtene. Uten denne forsikringen vil det være mange som 

ikke våger å gå til skrittet å anmelde da de ikke føler at de vil kunne «stå» i disse 

situasjonene alene. 

 

På bakgrunn av dette vil Oslo Krisesenter støtte Salomon Johansens forslag til 

endring i § 4-5. Bistandsadvokatens oppgaver. 

 

Oslo 02.06.17 

Oslo Krisesenter 

 

 

 

 



 

 

 


