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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar 

(Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle kræn-

kelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse) 

 

 

Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. forslag til lov 

om ændring af lov om erstatningsansvar. 

 

På Børnetelefonen hører vi om børn og unge, der udsættes for digitale seksu-

elle krænkelser. Digitale seksuelle krænkelser kan være traumatiserende og 

have langvarige negative konsekvenser for børn og unge, og det er derfor af-

gørende, at lovgivningen både tager sigte på at forbygge digitale seksuelle 

krænkelser og sikre, at alle forurettede for sådanne krænkelser bliver mødt 

med forståelse, anerkendelse og mulighed for genoprejsning.  

 

Børns Vilkår finder det positivt, at retstilstanden vedrørende tilkendelse af tort-

godtgørelse i sager om digitale seksuelle krænkelser med lovforslaget foreslås 

ændret, så alle gerningspersoner fremover vil skulle betale tortgodtgørelse for 

digitale seksuelle krænkelser, og at der fremover ikke vil gælde et loft for den 

samlede tort, der kan tildeles. 

 

Vi er i Børns Vilkår imidlertid bekymret for, at der i udkastet til bemærknin-

gerne til lovforslaget fastsættes et udgangspunkt for niveauet for tortgodtgø-

relse i sager om digitale seksuelle krænkelser, og at niveauet fastsættes til et 

udgangspunkt i størrelsesordenen 5.000 kr. til 10.000 kr.  

 

Denne bekymring skyldes, at der i mange sager om digitale seksuelle krænkel-

ser kun rejses tiltale mod én gerningsperson. I sådanne sager vil de foruret-

tede, hvis der fastsættes et udgangspunkt for tortgodtgørelse i størrelsesorde-

nen 5.000 kr. til 10.000 kr., dermed få tilkendt markant lavere tortgodtgørelser 
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end, hvad der følger af domstolenes hidtidige praksis.1 Dette vil også kunne 

være tilfældet ved selv meget grove digitale seksuelle krænkelser, jf. i den for-

bindelse f.eks. U 2015.2561 H, hvor den forurettede fik tilkendt tortgodtgørelse 

på 40.000 kr.  

 

Hertil er det Børns Vilkårs opfattelse, at sager om digitale seksuelle krænkelser 

ofte har vidt forskellig karakter alt efter sagernes konkrete omstændigheder 

(bl.a. karakteren af det delte materiale, udbredelsen af materialet, muligheden 

for at fjerne materialet og forurettedes alder (herunder i særdeleshed, hvis 

forurettede er under 18 år). Digitale seksuelle krænkelser kan være særdeles 

traumatiserende og have negative konsekvenser for de forurettede mange år 

frem. Domstolene bør derfor i sager om digitale seksuelle krænkelser kunne 

udøve et bredt skøn i forhold til at fastsætte et passende godtgørelsesniveau.  

 

Det er på den baggrund Børns Vilkårs anbefaling, at det i lovforslaget fastsatte 

udgangspunkt for niveauet for tortgodtgørelse i sager om digitale seksuelle 

krænkelser bør udgå af lovforslaget. Det bør forsat være domstolene, der fast-

sætter niveauet for tortgodtgørelse ud fra et samlet skøn over den konkrete 

sags omstændigheder.  

 

I er velkomne til at kontakte jurist Victor Christoffersen på vich@bornsvilkar.dk, 

hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Kjeldahl, direktør  

 

 
1 En gennemgang af offentliggjort praksis viser, at der i mange sager gives væsentligt højere tortgodtgørel-

ser, end det i lovforslaget anførte under pkt. 2.1.2.4. Se f.eks.  TfK 2014.641 Ø (godtgørelse på 20.000 kr.), 

U 2018.567 V (godtgørelse på 20.000 kr.), TfK 2018.575/2 V (godtgørelse på 20.000 kr.), TfK 2018.424 Ø 

(godtgørelse på mellem 5.000 kr. og 50.000 kr.) og FED 2020.45 (godtgørelse på 30.000 kr.).  


