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København, den 8. august 2017

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af
fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – 2016430-0030
Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte høring.
Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel
chikane, har med interesse læst ovennævnte lovforslag. En del af forslaget udgør en markant
forbedring af forholdene for ofre for sexuelt misbrug, herunder omkring fastsættelse af en nedre
grænse for torterstatninger, ophævelse af 72-timersreglen og afskaffelsen af forældelsesfristerne for
gerningsmandens strafansvar og det offentliges erstatningsansvar.
Vi har også med tilfredshed konstateret, at Justitsministeriet har valgt, som led i sin afvejning af
hensynene for og imod forældelsesfristen i sager om sexuelt misbrug af børn, at lade hensyn til
gerningsmanden vige til fordel for de helt særlige hensyn til barnet i disse særdeles grove
forbrydelser.
For så vidt angår forslagets § 5 om forældelse af lovovertrædelser, som allerede var forældede før
lovens ikrafttræden, skal vi henlede opmærksomheden på Østre Landsrets afgørelse af 14. juni
2017. Sagen var en erstatningssag anlagt af tre søstre mod Slagelse Kommune. De tre søstre var
blevet sexuelt misbrugt under anbringelse på et opholdssted/familiepleje. Østre Landsret fastslog
med sin dom, at Slagelse Kommune havde tilsidesat sin handlepligt efter artikel 3 i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention og efter de dagældende bestemmelser i serviceloven, idet
kommunen havde undladt at undersøge forholdene hos plejefamilien, hvor søstrene var anbragt på
trods af karakteren og alvoren af forskellige indberetninger, som var givet til kommunen. Østre
Landsret udtalte i afgørelsen, at ud fra en proportionalitetsafvejning af kommunens forpligtelser i
henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kunne ofrenes krav på godtgørelse ikke
være forældet. Vi skal derfor påpege, at lovforslagets § 5 er i strid med landsrettens dom og forslå,
at § 5 ændres, således at der i sager om sexuelt misbrug af anbragte børn ikke kan ske forældelse af
det offentliges erstatningsansvar. En sådan regel bør være gældende også i sager, hvor misbruget

ikke har et omfang, så det indebærer
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Ligeledes vil vi påpege, at Justitsministeriet i forbindelse med den omhandlede ændring af
forældelsesreglerne vedrørende det offentliges erstatningsansvar tilsyneladende helt har undladt at
overveje tilsvarende ændringer vedrørende overgreb udført mod voksne med betydelige
psykiske/kognitive handicap, uanset om den pågældende har været udsat for overgreb under
anbringelse i botilbud og lignende under de sociale tilsyn. De samme beskyttelseshensyn, som gør
sig gældende over for anbragte børn og unge under 18 år, bør vel også vises denne særlige gruppe
voksne, som ikke nødvendigvis har valgt eget opholdssted. Da ingen af de foreninger, som normalt
repræsenterer denne gruppe voksne, er nævnt på høringslisten, har vi samtidigt med afgivelse af
dette høringssvar sendt kopi af svaret til Landsforeningen LEV, Landsforeningen Sind og
Hjerneskadeforeningen.
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
C.C. lev@lev.dk, landsforeningen@sind.dk, info@hjerneskadeforeningen.dk
JOAN-SØSTRENE Rådgivning & oplysning om overgreb på kvinder
C/O DANNER, NANSENSGADE 1, 1366 KØBENHAVN V
TELEFON: +45 3314 7484 - WWW.JOAN-SOESTRENE.DK
ÅBNINGSTIDER: Mandag og torsdag kl. 18.00 - 20.30
Gratis og anonym rådgivning og samtale til kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel
chikane. Rådgivningen har åbent for personlige og telefoniske henvendelser.

