
 

1. Har vi styr på, om der skal være særeje 

eller fælleseje i vort ægteskab? (Ægte-

pagt om særeje) 

2. Skal vore pensioner gøres til fælleseje 

og deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

3. Har vi styr på, hvem der skal arve efter 

førstafdøde, og hvem der skal arve 

efter længstlevende? (Testamente)  

4. Skal arven til vore børn gøres til 

særeje for dem? I så fald skal denne 

arv ikke deles med barnets ægtefælle i 

tilfælde af en skilsmisse. 

5. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis 

en af os bliver alvorligt syg? 

(Generalfuldmagt eller 

fremtidsfuldmagt)  

6. Hvem skal have d 

7.  18 år? (Børnetestamente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

En bistandsadvokat er din 

støtteperson gennem 

sagsforløbet og hjælper 

med at søge erstatning. 

www.paulex.dk 
 

Bistandsadvokat 

Hjælp til ofre for en forbrydelse 

 

 

KONTAKT OS: 

Advokathuset Bliddal  

Bredgade 20                                  

6920 Videbæk 

Spørg efter advokat Peter Hilligsø 

 

 
 

Tlf: 97 17 22 44 

Mail: paulex@paulex.dk 
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Tjekliste til offeret 

1. Har du anmeldt forbrydelsen til 

politiet inden fristen på de 72 

timer? (Det er et krav, hvis der 

er tale om voldsoffererstatning, 

og der senere søges om 

erstatningsudbetaling via 

Erstatningsnævnet)  

2. Har du søgt om erstatning 

inden 2 år efter forbrydelsen? 

(Søger du ikke inden for fristen 

dækker Erstatningsnævnet ikke) 

3. Har du bedt politiet om at få 

beskikket en advokat?   

 
 



Hvornår har du brug for en 
bistandsadvokat? 
 
Det er heldigvis kun de færreste, der kommer i 
kontakt med en bistandsadvokat, og endnu færre, 
der rent faktisk får brug for en sådan. 
 
Bistandsadvokaten er nemlig forbeholdt for ofre, 
og i visse tilfælde, et afdødt offers pårørende. 
Ved voldtægts- og visse sædelighedssager bliver 
bistandsadvokaten beskikket, med mindre 
offeret selv frabeder sig det.  

 
I en lang række andre tilfælde, bliver der beskik-
ket en bistandsadvokat, hvis offeret beder om 
det. Det drejer sig blandt andet om trusler mod 
vidner, trafikofre, voldssager, sex med mindre-
årige eller udviklingshæmmede, kidnapning og 
blufærdighedskrænkelser. 

 
I andre sagstyper så som grovere chikane eller 
nogle sager om afpresning, er det kun ved særlige 
omstændigheder, at der kan blive beskikket en bi-
standsadvokat. 

 
For alle tilfælde gælder det, at der skal gives en 
vejledning om bistandsadvokater, inden offeret 
afhøres første gang, og vejledningen skal 
gentages i forbindelse med og inden anden 
afhøring. 

 
 

Hvem betaler for bistandsadvokaten? 
 
Lige gyldigt, hvor meget du tjener, er det staten, 
der dækker udgifterne til bistandsadvokaten.  

Af samme grund kan advokaten ikke gøre noget 
for dig, før han eller hun er blevet beskikket af 
retten. 

 
Hvis du i forvejen har kontakt til en advokat, kan 
du anmode, at det er denne, der bliver beskikket. 
Således er det kun, hvis du beder advokaten at 
lave noget, der ikke har noget med sagen at gøre, 
at du kommer til at betale. Det kunne for 
eksempel være, hvis du ønsker at få lavet et 
testamente, mens bistandsadvokaten er 
beskikket til en trafiksag. 

 

 

Hvad hjælper bistandsadvokaten 
med? 
 
I princippet kan bistandsadvokaten være med til 
alle forhør hos politiet, så snart denne er blevet 
beskikket. Fakta er dog, at der ofte er 
uopsættelige spørgsmål, som politiet skal have 
besvaret hurtigst muligt for at sikre beviser eller 
hurtig tilfangetagelse. Det kan for eksempel være 
signalement, det præcise hændelsesforløb eller 
DNA-spor. 
 
Vigtigst er det, at det ikke er bistandsadvokatens 
rolle at få den tiltalte dømt skyldig. 
 
Derimod skal advokaten varetage offerets 
interesser. Hvis offeret ønsker erstatning, skal 
bistandsadvokaten hjælpe med at bevise og 
dokumentere tabet. 
Derfor er bistandsadvokaten typisk til stede 
under afhøringer ved politiet og under retssagen. 
Det kan også være bistandsadvokaten, der 
hjælper offeret med at få yderligere hjælp i form 
af for eksempel psykologhjælp. 

Også i relation til de mere lavpraktiske ting, kan 
bistandsadvokaten være en hjælp. Måske ønsker 
offeret ikke at møde tiltalte/gerningsmanden 
eller vidner, eller offeret ønsker lukkede døre i 
retten. 
 

”En bistandsadvokat skal beskytte, støtte og 
styrke den forurettedes stilling under en 
straffesags efterforskning og senere behandling i 
retten, yde bistand til opgørelse af forurettedes 
erstatningskrav og varetage andre opgaver for 
den forurettede af mere almen karakter,” hedder 
det blandt andet i en dom fra 2003.  
 
”Bistandsadvokatens opgaver er navnlig støtte 
og bistand til forurettede ved afhøring hos 
politiet eller i retten, f.eks. hvis forurettede er 
særlig ’svag’ (barn, udlænding, meget gammel 
eller mindre begavet,) bistand til opgørelse og 
dokumentation af forurettedes erstatningskrav, 
herunder bistand til at få rejst forurettedes 
berettigede erstatningskrav over for forurettedes 
eget forsikringsselskab, skadevolders forsikring, 
det sociale system eller Erstatningsnævnet, 
hjælpe forurettede med om fornødent at få givet 
polititilhold til gerningsmanden, give forurettede 
rådgivning om andre hjælpemuligheder (f.eks. 
psykologhjælp, krisehjælp etc.,) at holde 
forurettede orienteret om sagens gang og at 
forberede forurettede på afhøring i retten og 
herunder om fornødent vejlede om 
mulighederne for efter retsplejelovens §848 at 
afgive forklaring uden den tiltaltes tilstede-
værelse,” forklarede landsdommer Michael 
Lerche i 2006. 
 
 


