
Kommissorium for advokatundersøgelse  

 
Herunder bringes den fulde ordlyd af Kommissorium for advokatundersøgelse af seksuelle 

krænkelser begået af præster og andre medarbejdere i Den Katolske Kirke i Danmark samt af 

Kirkens behandling af henvendelser herom, som blev offentliggjort mandag den 31. maj 2010. 

 

 

Der har i de seneste måneder været rejst betydelig kritik af Den Katolske Kirke i Danmarks 

behandling af henvendelser om seksuelle krænkelser af børn og unge begået af præster og andre 

medarbejdere i Den Katolske Kirke i Danmark.  

 

Den Katolske Kirke i Danmark har efter råd fra Børnerådet besluttet at gennemføre en uvildig 

advokatundersøgelse af Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af disse henvendelser mv.  

 

På denne baggrund anmoder Den Katolske Kirke i Danmark advokat Lars Kjeldsen om at 

gennemføre en advokatundersøgelse af de forhold, der er omfattet af dette kommissorium. Det 

præciseres, at undersøgelsen ønskes gennemført som en uvildig undersøgelse, fuldstændig 

uafhængig af Den Katolske Kirke i Danmark.  

 

 

1. Undersøgelsens omfang 

Den Katolske Kirke i Danmark anmoder advokat Lars Kjeldsen ("Undersøgeren") om  

 

1) at undersøge og beskrive samtlige henvendelser, som før den 1. august 2010 er rettet til Den 

Katolske Kirke i Danmark vedrørende seksuelle krænkelser af børn eller unge (umyndige) i 

perioden 1. januar 1890 - 31. maj 2010 ("Perioden").  

 

2) at undersøge, i hvilket omfang Den Katolske Kirke i Danmark har haft, eller burde have haft, 

viden eller kvalificeret mistanke om, at der i Perioden foregik seksuelle krænkelser af børn eller 

unge begået af præster eller andre medarbejdere i Den Katolske Kirke i Danmark.  

 

3) at undersøge, hvorledes Den Katolske Kirke i Danmark har forholdt sig i forhold til de mulige 

ofre og de pågældende præster og andre medarbejdere i Den Katolske Kirke i Danmark i relation til 

de forhold, som Undersøgeren måtte konstatere jf. 1) og 2).  

 

4) at gennemgå og vurdere de for Den Katolske Kirke i Danmark i løbet af Perioden gældende 

regler for behandling af sager, jf. 1) og 2).  

 

5) at fremkomme med en vurdering af Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af de under 1) - 

3) nævnte forhold, herunder undersøge, om der er grundlag for at antage, at Den Katolske Kirke i 

Danmark skulle have søgt at neddysse eller forhindre opklaringen af eventuelle sager om seksuelle 

krænkelser af børn og unge begået i Perioden af præster og andre medarbejdere i Den Katolske 

Kirke i Danmark.  

 

6) efter omstændighederne at undersøge og beskrive visse henvendelser, som før den 1. august 2010 

er rettet til Den Katolske Kirke i Danmark vedrørende seksuelle krænkelser af voksne (myndige) i 

Perioden.  



 

Undersøgelsen omfatter ikke at fastslå, hvorvidt der i de konkrete sager (jf. 1) og 2)) er begået 

handlinger, der udgør en overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens kapitel 24 (forbrydelser 

mod kønssædeligheden) eller tilsvarende bestemmelser.   

 

I det omfang Undersøgeren i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen bliver opmærksom 

på sager, der efter de for Undersøgeren foreliggende oplysninger ikke tidligere har været forelagt 

for Den Katolske Kirke i Danmark, skal Undersøgeren snarest fremsende det materiale, 

Undersøgeren kommer i besiddelse af vedrørende sådanne forhold, til Den Katolske Kirke i 

Danmark med henblik på, at Den Katolske Kirke i Danmark tager stilling til sådanne "nye" sager, 

herunder tager stilling til en eventuel anmeldelse til myndighederne. 

 

I det omfang Undersøgeren i tilknytning til Undersøgelsen bliver opmærksom på forhold, hvor der 

er anmeldelsespligt jf. servicelovens § 154, eller straffelovens § 141, skal han med samtidig 

underretning af den katolske kirke i Danmark indgive anmeldelse.  

  

 

2. Undersøgelsens grundlag 
Undersøgeren vil få fuld adgang til alt materiale, der er i Den Katolske Kirke i Danmarks 

besiddelse. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark vil endvidere bistå Undersøgeren med at fremskaffe alt materiale, 

som Undersøgeren måtte finde relevant med henblik på at gennemføre undersøgelsen.  

 

Den Katolske Kirke i Danmark vil endvidere bistå Undersøgeren i forbindelse med at etablere 

kontakt til personer, som Undersøgeren ønsker at gennemføre interviews med. Særligt i relation til 

gennemførelse af interviews bør det overvejes, hvorledes sådanne interviews skal gennemføres 

henset til, at der for så vidt angår de mulige ofre og de mulige gerningsmænd er et betydeligt 

hensyn at tage til at sikre, at disse ikke unødvendigt krænkes i forbindelse med sådanne interviews 

eller unødvendigt udsætter sig for straf eller tab af velfærd. De pågældende personer kan medbringe 

en bisidder ved interviewet.  

 

Hvis Undersøgeren i den forbindelse finder at have behov for at trække på andre faglige ekspertiser 

f.eks. psykologisk bistand, har denne adgang hertil. Det er herved forudsat, at eksperter, der 

inddrages, er uvildige og uafhængige. Inddragne eksperter refererer alene til advokaten og har 

tavshedspligt.  

 

Undersøgeren kan i øvrigt selv tilvejebringe det materiale, som Undersøgeren måtte finde relevant.  

 

Relevante dele af interviews vil kortfattet kunne blive gengivet i Undersøgerens rapport i 

anonymiseret form. Såfremt Undersøgeren skønner, at det er nødvendigt at offentliggøre navnet på 

en interviewet person, vil dette alene kunne ske med den pågældendes skriftlige samtykke. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark er opmærksom på, at gennemførelsen af undersøgelsen er afhængig 

af, at Den Katolske Kirke i Danmark velvilligt bistår Undersøgeren i forbindelse med at fremskaffe 

de ønskede oplysninger, ligesom undersøgelsens gennemførelse er afhængig af, at de personer, der 

er omfattet af undersøgelsen, velvilligt medvirker til undersøgelsens gennemførelse. 

 



 

3. Ændring af kommissoriet  
Dette kommissorium kan kun ændres, udvides eller indskrænkes ved et skriftligt tillæg til 

kommissoriet udstedt af biskoppen i Den Katolske Kirke i Danmark.  

 

 

4. Undersøgelsens afslutning  

Undersøgeren rapporterer undersøgelsens fremdrift kvartalsvis til Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Undersøgelsen afsluttes ved afgivelse af en skriftlig rapport til biskoppen for Den Katolske Kirke i 

Danmark om undersøgelsens resultat. Den Katolske Kirke i Danmark vil efterfølgende offentliggøre 

rapporten. 


