Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att.: Strafferetskontoret@jm.dk

København, 16. august 2018

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejelovens,
erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.) – Sagsnr. 2017-7310011.

Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte forslag til høring.
Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel
chikane, har med tilfredshed bemærket sig, at forslaget bl.a. indebærer en markant forhøjelse af
bødestraffene for en del forbrydelser omfattet af kapitlet i straffeloven om freds- og ærekrænkelser.
Forslaget vil også indebære betydeligt højere straffe i sager, hvor personer er udsat for stalking, og
Joan-Søstrene ser derfor forslaget som et tiltrængt tiltag på dette retsområde. Det er også
tilfredsstillende, at den kommende § 264 b vil være undergivet offentlig påtale, såfremt forurettede
ønsker dette.
For så vidt angår ændringen af erstatningsansvarslovens § 26, kan Joan-Søstrene fuldt ud tilslutte
sig den kommende lovændring og den foreslåede forhøjelse af torterstatningerne.
I forbindelse med en lovændring og regulering af torterstatninger i forbindelse med freds- og
ærekrænkelser vil Joan-Søstrene dog også foreslå, at der sker en markant forhøjelse af
torterstatningerne i voldtægt- og incestsager. Disse er ikke steget i mange år og fremstår som helt
urimeligt lave, se f.eks. TfK (Tidsskrift for Kriminalret) 2017.965, hvor et voldtægtsoffer blev
tilkendt 40.000 kr. torterstatning, TfK 2018.138/2 hvor en pige, som havde været udsat for sexuelle
overgreb af sin stedfar fra hun var 11 til 18 år gammel, blev tilkendt 100.000 kr. og TfK
2018.351/2, hvor en kvinde, som var blevet voldtaget af to mænd, blev tilkendt torterstatning på i
alt 80.000 kr. Disse erstatninger burde samtidigt med tredoblingerne af erstatninger efter
straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser ligeledes tredobles, så de i højere grad afspejler
en nutidigt syn på den meget store krænkelse sådanne sexuelle overgreb indebærer.
Såfremt vi kan bistå med yderligere oplysninger eller bemærkninger, står vi naturligvis til rådighed.
Vedhæftet følger en folder om os og vores arbejde.

Med venlig hilsen
Joan-Søstrene
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