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1) Sædelighedssager
1.1) TfK:
2004.198 Ø

60.000

Se UfR 2004.1194 Ø nedenfor.

2004.209 Ø

10.000

Anden kønslig omgængelse mod steddatter, da hun var 11
år, og siden frem til hun var 14 år, gentagne
blufærdighedskrænkelser. Fængsel i 4 måneder.

2004.235 V

15.000

Anden kønslig omgængelse end samleje over 2-årig
periode med 8-9 årig pige. Fængsel i 4 måneder.

2004.345 Ø

65.000

Se UfR 2004.1689 Ø nedenfor.

2004.363 Ø

20.000

Se UfR 2004.1640 Ø nedenfor.

2004.367 V

20.000

Anden kønslig omgængelse med 5-årig pige i et enkelt
tilfælde. Fængsel i 4 måneder, tillige for besiddelse af
børneporno.

2004.380 Ø

20.000

Se UfR 2004.1730 Ø nedenfor.

2004.455 Ø

50.000

Voldtægt over for tidligere samlever. Fængselsstraffen
forhøjet til 1½ år.

2004.496 Ø

30.000

Anden kønslig omgængelse over for retarderet på det
plejehjem, hvor T var ansat. Fængsel i 3 måneder og
rettighedsfrakendelse.

2004.521 Ø

40.000

Forsøg på voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 2. Kniv
mod halsen. Fællesstraf på 2½ års fængsel og udvisning i
landsretten.

2004.542 V

10.000

Blufærdighedskrænkelse ved indtrængning hos sovende
kvinde. Fængsel i 30 dage.

2004.604 Ø

75.000

Se nedenfor UfR 2004.2839 Ø.

2004.607 Ø

10.000 -

Se nedenfor UfR 2004.2845 Ø.
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2004.607 Ø

35.000
40.000 60.000

Se nedenfor UfR 2004.2847 Ø.

2004.608 Ø

100.000

Se nedenfor UfR 2004.2850.

2004.614 V

10.000

Blufærdighedskrænkelse ved at have befølt 13-årig dreng
i skridtet uden på tøjet, mens de så pornofilm. Fængsel i
14 dage.

2004.625 Ø

20.000

Anden kønslig omgængelse med småpiger i alderen 4-9
år, hvoraf den ene var T's datter. Fængsel i 2 år.

2004.687 Ø

50.000

Voldtægt af tidligere samlever. Byrettens 1½ år blev
nedsat til 1 år og 3 måneder, da der alene blev anvendt
mekanisk tvang.

2004.692 Ø

30.000

Anden kønslig omgængelse med datter, fra hun var 14 til
17 år. Påstand om tort med 40.000 kr. af byretten fastsat
til 30.000 kr. Spørgsmålet ikke indbragt for landsretten.
Fængsel i 2 år, hvoraf 1½ år betinget af behandling.

2005.57 Ø

15.000

Anden kønslig omgængelse og blufærdighedskrænkelse
over for 6-årig. Tre tidligere domme. Fængsel i 1 år og 3
måneder (dissens for højere straf i landsretten).

2005.111 Ø

20.000

Tilsnigelse af samleje med kvinde, der sov - straffelovens
§ 218. Landsretten nedsatte tortgodtgørelsen fra 40.000
kr. til 20.000 kr. Fængsel i 4 måneder.

2005.122 Ø

8.000

Buschauffør befølt 10-årig pige på brysterne. Tidligere
bødeforelæg. Fængsel i 14 dage (dissens for 30 dage som
i byretten, hvor flertallet til gengæld ville gøre straffen
betinget af samfundstjeneste).

2005.308 V

30.000

Forsøg på gadevoldtægt. Der var under ankebehandlingen
ikke tvist om tortgodtgørelsens størrelse. Landsretten
skærpede straffen med 6 måneder til 1½ års fængsel. T
var tidligere i 1996 straffet for voldtægt.

2005.332 Ø

10.000 -

Blufærdighedskrænkelse af 13-årig pige, der under buk-
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70.000

serne blev befølt på endeballerne, samt vaginalt og analt
samleje i form af kontaktvoldtægt af kvinde. Landsretten
forhøjede torterstatningen til pigen fra 5.000 til 10.000 kr.
og til kvinden fra 50.000 til 70.000 kr. Fængsel i 1 år og 9
måneder.

2005.462 V

20.000

Se UfR 2005.2276 V nedenfor.

2005.478 Ø

0

2005.568 Ø

40.000

Se UfR 2005.2641 Ø nedenfor.

2005.614 V

15.000

Under trussel om politianmeldelse tvunget tidligere ansat
A til at modtage flere endefulde, efter at A havde trukket
bukser og underbusker ned. Straffelovens § 232 og § 260,
stk. 2. Fængsel i 50 dage.

2005.634 Ø

40.000

Forsøg på grov voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 2,
og § 246, ved på gaden at have væltet en kvinde omkuld,
sparket hende på kroppen og taget livsfarligt kvælergreb
(punktformede blødninger). Torterstatning, men ikke
godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3. Fængsel i 3½ år.

2005.688 V

60.000

Voldtægt af tidligere kæreste, mens K's mindreårige søn
så herpå. Der var bedt om 80.000 kr. Landsretten
stadfæstede i det hele byrettens dom. Fængsel i 1 år og 3
måneder samt udvisning.

2005.721 Ø

40.000

Se UfR 2005.3311 Ø nedenfor.

2005.729 Ø

20.000

Se UfR 2005.3314 nedenfor.

2006.24 Ø

3.000

Forsøg på blufærdighedskrænkelse ved at have opsat
videokamera i 14-årig steddatters værelse. Ikke
tilstrækkeligt grundlag for tortgodtgørelse. Betinget
fængsel i 20 dage.

Kørerlærer - sjofelheder over for to kvindelige elever.
Tidligere straffet for straffelovens § 232. Fængsel i 60
dage,
skærpelse
af
byrettens
30
dage.
Rettighedsfrakendelse.
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2006.100 Ø

35.000

Anden kønslig omgængelse og medvirken til anden
mands anden kønslige omgængelse over for dennes 8årige søn. Landsretten besluttede udvisning og forhøjede
torterstatningen fra 15.000 kr. Fængsel i 1½ år.

2006.108 Ø

40.000

Se UfR 2006.703 Ø nedenfor.

2006.119 Ø

30.000

Forsøg på gadevoldtægt. Tidligere dømt for straffelovens
§ 232. Fællesstraf af fængsel i 1½ år.

2006.136 Ø

25.000

Anden kønslig omgængelse med 13-14 årig pige.
Landsretten tog ikke stilling til erstatningen. 6 måneders
fængsel.

2006.145 Ø

5.000 20.000

Leder af idrætsklub. Blufærdighedskrænkelse over for én
dreng og anden kønslig omgængelse med drenge på 1215 år. Landsretten halverede byrettens erstatninger, da
overgrebene ikke omfattedes af forhøjelsen af
tortgodtgørelsesniveauet i 2001. Fængsel i 2 år,
rettighedsfortabelse og pålæg.

2006.223 V

10.000 75.000

Blufærdighedskrænkelse mod én datter, herudover vold
og anden kønslig omgængelse over for den anden datter.
Mange overgreb over en lang periode. Landsretten
stadfæstede fængselsstraffen på 2 år (dissens for
skærpelse).

2006.227 V

50.000

Anden kønslig omgængelse under anvendelse af trusler
og fastholdelse fra 1996 - 2001 af søn født i 1988.
Landsretten forhøjede torterstatningen med 10.000 kr.
Byretten havde lagt vægt på det dagældende
erstatningsniveau. Landsretten forhøjede straffen med 6
måneder til 3 års fængsel. T var dømt for tilsvarende
forhold i 2002, hvorfor straffen blev udmålt som
tillægsstraf.

2006.230 V

5.000

Arbejdsgiver gentagne gange befølt 14-årig ansat pige på
brysterne og kysset hende på munden. Fængsel i 30 dage.

2006.292 V

40.000

Blufærdighedskrænkelse og 14 dage herefter samleje med
pige på 14 år efter opfordring fra pigens far. Landsretten
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forhøjede torterstatningen med 10.000 kr. og skærpede
straffen med 1 år til 2 års fængsel.
2006.294 V

40.000

Anden kønslig omgængelse end samleje med 9-årig pige,
som T mente var under 15 år, efter opfordring fra pigens
far. Landsretten forhøjede torterstatningen med 10.000 kr.
og skærpede straffen med 9 måneder til 1 år og 9
måneder.

2006.296 V

60.000

74-årig - anden kønslig omgængelse end samleje med 11årig pige, som T mente var 12 år, fem gange over flere
måneder samt medvirken til tilsvarende overgreb fra to
andre mænd. Forholdene begået efter opfordring fra
pigens far. T's alder blev ikke tillagt formildende virkning
i landsretten. Landsretten forhøjede torterstatningen med
15.000 kr. og skærpede straffen fra 1 år og 4 måneder til
2 år og 3 måneder.

2006.298 Ø

20.000

Uautoriseret fysioterapeut - blufærdighedskrænkelse over
flere gange over for kvindelig sklerosepatient. Fængsel i
60 dage.

2006.301 H

100.000

Se UfR 2006.1407 H nedenfor.

2006.313 V

0

Se UfR 2006.1643 V nedenfor.

2006.362 V

50.000

Flere gange forsøgt at tiltvinge sig samleje og anden
kønslig omgængelse med datter, f. 1997. Landsretten
forhøjede torterstatningen med 10.000 kr. Fængsel i 2½
år (dissens for skærpelse).

2006.465 V

10.000

Lærer - anden kønslig omgængelse end samleje samt
blufærdighedskrænkelse i 2003 over for pige, f. 1989.
Fængsel i 4 måneder. Særlige forhold omkring
strafudmålingen. Rettighedsfrakendelse.

2006.501 Ø

0

Samleje og anden kønslig omgængelse med 13-årig pige.
Byretten havde tilkendt tort med 15.000 kr., men
landsretten frifandt herfor, idet forholdet mellem T og
pigen var gensidigt, ligesom hun efter egen forklaring

118

havde haft tilsvarende forhold før, under og efter
forholdet til T. Fængsel i 3 måneder.
2006.518 V

70.000

Voldtægt og anden kønslig omgængelse og efterfølgende
vidnetrusler. Fængsel i 1½ år.

2006.546 Ø

40.000 30.000

Anden kønslig omgængelse med plejebarn under 15 år fra
1996-98. Ligeledes anden kønslig omgængelse med
drenge under henholdsvis 18 og 15 år ved misbrug af sin
overlegenhed, jfr. straffelovens § 223, stk. 2, forud for
ændringen af erstatningsansvarsloven. Erstatningen
fastsat under henvisning hertil. Fængsel i 1½ år,
rettighedsfrakendelse og pålæg.

2006.549 Ø

50.000

Anden kønslig omgængelse i flere tilfælde med sin
daværende samleverskes 12-årige søn, dels ved at presse
dennes krop forover og holde ham for munden, dels ved
at true med at slå drengens mor ihjel. Herudover
blufærdighedskrænkelse. Fængsel i 2 år.

2006.607 Ø

65.000

Se UfR 2006.2788 Ø nedenfor.

2006.610 H

40.000 100.000

2006.629 Ø

15.000

Anden kønslig omgængelse med 6-årig pige. Landsretten
forhøjede torterstatningen med 5.000 kr. Fængsel i 3
måneder.

2006.694 Ø

20.000

Social- og sundhedsassistent samleje med kvindelig
patient på psykiatrisk afdeling. Fængsel betinget i 60
dage og rettighedsfrakendelse.

2006.704 Ø

20.000

Se UfR 2006.3180 Ø nedenfor.

2006.759 Ø

10.000

Anden kønslig omgængelse end samleje og
blufærdighedskrænkelse over for 11-årig steddatter. T var
samboende med barnets mor. Landsretten skærpede
straffen med 1 måned til fængsel i 5 måneder.

Se Uf 2006.2584 H nedenfor.
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2006.786 Ø

120.000

Over 6 år samleje med steddatter til dels mod betaling fra
dennes 9. år. Herudover blufærdighedskrænkelse og
børneporno. Fængsel i 6 år, rettighedsfrakendelse og
pålæg.

2006.792 Ø

20.000

Se UfR 2007.33 Ø nedenfor.

2007.7 Ø

010.000

Kok og senere indehaver af restaurant i 2003 befølt 2 ansatte 14-årige piger. I 2005 samme bestemmelse over for
16-årig pige, hvis ansættelse han skulle tage stilling til.
Landsretten stadfæstede godtgørelsen til den sidste pige,
men fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for
godtgørelse til de to første piger, der i byretten havde fået
hver 5.000 kr. Fængsel i 30 dage.

2007.63 Ø

50.000

Vold både efter straffelovens § 244 og § 245, herunder
snitsår på halsen med kokkekniv og hårdt halsgreb med
begge hænder i to minutter. Anden kønslig omgængelse
ved bl.a. at have tvunget en 20 cm lang dildo op i K's
skede og anus, ulovlig frihedsberøvelse i 9½ time samt
trusler. Landsretten nedsatte byrettens torterstatning med
10.000 kr., selv om man lagde vægt på omfanget af den
udøvede vold, varigheden af frihedsberøvelsen samt
omfanget af de seksuelle krænkelser. Straffen blev nedsat
med 3 måneder til fængsel i 2 år (dissens for
stadfæstelse).

2007.119 V

30.000

Forsøg på gadevoldtægt. Landsretten skærpede straffen
med 3 måneder til fængsel i 1 år og 9 måneder.

2007.133 Ø

60.000

Samleje ca. 10 gange og anden kønslig omgængelse med
en 13-15 årig pige, som han som chauffør kørte til et
ordblinde institut, straffelovens § 222, stk. 1, til dels jfr. §
224. Ikke dømt efter § 223, stk. 2, på grund af
mangelfuldt
anklageskrift.
Landsretten
nedsatte
tortgodtgørelsen med 40.0000 kr. til 60.000 kr., men
stadfæstede straffen på 2 års fængsel.

2007.185 V

50.000

Voldtægt af fraskilt hustru 2 gange, bl.a. under
anvendelse af halsgreb og presset en pude ned over
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ansigtet. Fængsel i 1 år og 3 måneder (dissens for
frifindelse i landsretten).
2007.231 Ø

100.000

Se UfR 2007.934 Ø nedenfor.

2007.240 Ø

30.000

Forsøg på kontaktvoldtægt af kvindelig 19-årig gæst.
Flere gange indført fingre i skeden. Fængsel i 1 år og 3
måneder.

2007.289 V

40.000

Se UfR 2007.1399 V nedenfor.

2007.304 Ø

40.000

Forsøg på samleje samt kønslig omgængelse i perioden
1990-97 over for steddatter, f. 1985. De seksuelle
krænkelser, der var omfattet af straffelovens § 222, stk. 2,
§ 223, stk. 1, og § 224, måtte efter deres omfang og
karakter betragtes som en fortsat forbrydelse og således
ikke
forældede,
modsat
foretagne
blufærdighedskrænkelser.
Landsretten
nedsatte
torterstatningen med 20.000 kr. og nedsatte også
byrettens straf med 6 måneder til 2 år (kraftig dissens for
stadfæstelse).

2007.313 V

8.000

Blufærdighedskrænkelse over for piger på 7 og 9 år, som
var overladt i T's varetægt til pasning i pigernes hjem.
Tidligere dømt adskillige gange for seksuelle overgreb
mod mindreårige. 3 måneders fængsel og pålæg.

2007.340 Ø

60.000

2007.377 Ø

8.000

Blufærdighedskrænkelse af bekendts 9-årige pige, der
overnattede i T's lastbil. Fængsel i 30 dage.

2007.502 V

60.000

Mangeårigt seksuelt misbrug af steddatter både før og
efter, at hun var fyldt 12 år, i perioden 1990-1996.
Egentlig samleje, efter at hun var fyldt 12 år.
Godtgørelsen, der blev stadfæstet af landsretten, var
udmålt dels under hensyn til, at krænkelserne fandt sted
før den 1/1 2002 og pdas den alvorlige betydning,
overgrebene havde haft og stadig havde på pigens
livsførelse. Landsretten forhøjede straffen med 6 måneder
til 2½ år.

Se UfR 2007.1455 Ø nedenfor.
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2007.527 V

30.000

Skolelærer - blufærdighedskrænkelse, anden kønslig
omgængelse og til sidst 2 gange samleje med 14-årig elev
over nogle måneder i efteråret 2003. Landsretten
forhøjede torterstatningen med 10.000 kr. Fængsel i 6
måneder betinget af behandling, rettighedsfortabelse og
pålæg.

2007.562 Ø

65.000

Gadevoldtægt. Fængsel i 2½ år og udvisning.

2007.579 Ø

60.000

Kontaktvoldtægt mod kvinde, der var åbenlyst mentalt
retarderet med et funktionsniveau som en 5-6 årig.
Landsretten forhøjede straffen med 3 måneder til 2 år og
stadfæstede afgørelsen om udvisning og godtgørelsens
størrelse.

2007.619 Ø

75.000
15.000
10.000

Over flere år tiltvunget sig anden kønslig omgængelse med
datteren A, f. 1991, herunder ved vold og fysisk overmagt.
Blufærdighedskrænkelse af begrænset omfang over for
11-åig datter C og en 11-12 årig ubeslægtet D. Ved
fastsættelse af godtgørelsen til A blev det lagt til grund, at
hun havde været udsat for hyppige krænkelser over nogen
tid. T var tidligere straffet for manddrab og 2 senere
domme for straffelovens § 245. Fængsel i 4 år (kraftig
dissens for 4½ år).

2007.691 Ø

0

Blottet sig over for legende børn. Landsretten tiltrådte, at
der ikke var grundlag for godtgørelse. Dagbøder.

2007.705 Ø

40.000

Forsøg på kontaktvoldtægt i park, herefter anden kønslig
omgængelse under anvendelse af vold. Landsretten
skærpede énstemmigt straffen med 3 måneder til fængsel
i 2 år og stadfæstede bestemmelsen om udvisning
(dissens).

2007.839 Ø

25.000

Anden kønslig omgængelse med 8-årig datter ved to
lejligheder. Fængsel i 6 måneder.

2007.850 Ø

100.000

T1 begik voldtægt 3 gange mod en 10-11 årig pige.
Frifundet for straffelovens § 223, da pigen ikke kunne
siges at være betroet ham. T2 og T3 havde 3 gange begået
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voldtægt og anden kønslig omgængelse mod pigen, der
da var 11 år. T1 dømt for medvirken, idet han var til stede
for at passe pigen. Byretten ville ud over godtgørelse på
100.000 kr. in solidum fra alle 3 tillægge pigen yderligere
50.000 kr. fra T. Landsretten fandt, at godtgørelsen in
solidum på 100.000 kr. var tilstrækkelig. Fængsel i
henholdsvis 3, 2 og 2 år.

2008.38 V

50.000
60.000

Stedfar anale samlejer med to stedsønner, f. henholdsvis
1998 og 1994, i perioden 2001-2005. Flest - mindst 9 med den ældste søn, der dermed fik et lidt højere beløb.
Fængsel i 3 år.

2008.78 Ø

20.000

Anden kønslig omgængelse, straffelovens § 216, jfr. §
224, ved at trække en kvinde ind på toilet på diskotek,
prøvede at få kvinden til at sutte på hans erigerede lem,
og da dette mislykkedes, førte det frem og tilbage mellem
hendes bryster. Fængsel i 6 måneder.

2008.95 Ø

30.000

Over en periode på 1½ år samleje med en 13-14 årig pige
og anden kønslig omgængelse, herunder stukket et
hammerskaft op i pigens skede. Fængsel 1 år. Der blev
lagt vægt på den betydelige aldersforskel, da T var født i
1946.

2008.130 V

15.000

Anden kønslig omgængelse med mentalt retarderet
kvinde med modenhed svarende til 7-9 årig efter de
lægelige oplysninger, men hvor landsretten snarere
mente, at det var 4-6 år. Straffelovens § 218, stk. 1, jfr. §
224. Fængsel i 4 måneder.

2004.1194Ø

60.000

To mindreårige på 15 og 16 år havde voldtaget 14-årig
pige, og begge tiltvunget sig anden kønslig omgængelse.
Ungdomssanktion.

2004.1640 Ø

20.000

Anden kønslig omgængelse med 10-årig dreng. 3
måneder betinget af behandling og pålæg.

1.2) UfR:
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2004.1689 Ø

65.000

Voldtægt og anden kønslig omgængelse over 2 timer
under anvendelse af køkkenkniv mod daværende danske
hustru, der kort forinden havde meddelt, at hun ville
skilles. Fængsel i 1 år og 9 måneder samt udvisning.

2004.1730 Ø

20.000

2004.2215 Ø

40.000

Anden kønslig omgængelse med 10-årig pige.
Tortgodtgørelsen, der af byretten var sat til 30.000 kr.,
blev nedsat, hvorimod straffen blev skærpet til ubetinget
4 måneders fængsel.
I 2002 "flere" gange anden kønslig omgængelse og
blufærdighedskrænkelse over for pige, f. 1991, og i årene
2001 og 2002 "adskillige" gange tilsvarende med anden
pige, f. 1991. Landsretten, der alene behandlede det civile
krav, forhøjede godtgørelserne med 10.000 kr. "efter en
samlet vurdering". Byretten udmålte straf af fængsel i 1
år (også for forhold mod en tredie pige tilbage i 19961998).

2004.2493 V

10.000

Trængte maskeret ind på K's bopæl, mens hun sov, og
befølte hende på den ene endeballe og det ene lår straffelovens § 232 og § 264. K måtte som følge af det
passerede sygemeldes og have psykologhjælp. Byretten
ville ikke give torterstatning. Landsretten forhøjede
straffen med 10 dage til 30 dages fængsel.

2004.2839 Ø

75.000

Voldtægt og anden kønslig omgængelse i to tilfælde over
for tidligere samleverske og efterfølgende vidnetrusler.
Fængsel i 2½ år.

2004.2845 Ø

10.000 35.000

Samleje og anden kønslig omgængelse over for fem 1213 årige piger i en periode over ni måneder, heraf et
forhold længerevarende. Fængsel i 1½ år, heraf 6
måneder ubetinget, resten med vilkår om behandling,
samt pålæg.

2004.2847 Ø

40.000 - Skaffet sig samleje med retarderet og voldtægt af en
an60.000 den kvinde. Fængsel i 2 år.

2004.2850 Ø 100.000

Incest og anden kønslig omgængelse med datter over 7årig periode og, efter at denne var fyldt 12 år, i hvert fald
3-4 samlejer. Landsretten forhøjede tortgodtgørelsen fra
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byrettens 80.000 kr. og skærpede også straffen til 3½ års
fængsel.
2005.2276 V

20.000

Storebror T, f. 1986, havde haft tre samlejer med søster, f.
1991, hvoraf i hvert fald et af samlejerne havde fundet
sted, efter at T var fyldt 15 år. Straffelovens § 222, stk. 2,
jfr. stk. 1, og § 210, stk. 2. Fængsel i 3 måneder betinget
af ophold 1 år i egnet institution og behandling.

2005.2641 Ø

40.000

Vold og trusler. Overtrædelse af § 218, stk. 2, og § 261,
stk. 1, over for tidligere kæreste, der blev holdt
frihedsberøvet gennem 11 timer. Landsretten, der kun
havde erstatningen til påkendelse, forhøjede byrettens
erstatning fra 25.000 kr. i lyset af frihedsberøvelsen. Det
fremgår ikke af Ugeskriftets referat, hvad straffen i
byretten blev udmålt til.

2005.3311 Ø

40.000

Skaffet sig samleje med K, der bl.a. på grund af spiritus
var ude af stand til at modsætte sig handlingen, og
efterfølgende vold ved at afklippe en del af håret.
Fængsel i 8 måneder.

2005.3314 Ø

20.000

Anden kønslig omgængelse end samleje med 17-årig
pige, der på grund af træthed og spiritusindtagelse var ude
af stand til at modsætte sig handlingen. Straffelovens §
218, stk. 2, jfr. § 224. Landsretten nedsatte
tortgodtgørelsen fra 30.000 til 20.000 kr., men
stadfæstede fængsel i 3 måneder.

2005.3315 Ø

15.000
75.000
50.000

Far været voldelig over for sine 3 sønner og 1 datter, straffelovens § 245, stk. 1, men ikke godtgørelse efter EAL §
26, stk. 3. Derimod godtgørelse for forskellige seksuelle
krænkelser, ikke nærmere specificeret her. En betydelig
del havde fundet sted efter 1/1 2002. Landsretten
behandlede alene det civile krav. Byretten idømte fængsel
i 3 år.

2006.703 Ø

40.000

Medvirken til forsøg på
gerningsindhold. Fængsel i 2 år.

voldtægt,

særpræget
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2006.1407 H

2006.1643 V

100.000

0

Gadevoldtægt 3 gange over for samme kvinde, som blev
slæbt rundt i over en time. Et af forholdene henført under
§ 216, stk. 2. Fængsel i 6 år (dissens).
Ændret ved Højesterets dom af 1/4 2008.

2006.2584 H 100.000 40.000

Samleje og anden kønslig omgængelse samt forsøg herpå
med datter, fra hun var 6 år over en periode på 3½ år.
Anden kønslig omgængelse med søn, fra han var 3 år.
Højesteret forhøjede torterstatningerne, der af landsretten
var fastsat til henholdsvis 70.000 og 20.000 kr. Højesteret
forhøjede også straffen med 1 år til 7 års fængsel.

2006.2788 Ø

65.000

Ekshustru bedøvet med æter og herefter voldtaget.
Henført under straffelovens § 216, stk. 2. Efter
voldtægten tog T med sin mobiltelefon flere krænkende
billeder. Landsretten forhøjede straffen med 3 måneder til
3 års fængsel og stadfæstede udvisningen.

2006.3189 Ø

20.000

Skaffet sig samleje med kvinde, der på grund af spiritus
var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Fængsel i
4 måneder (dissens for skærpelse).

2007.33 Ø

20.000

Anden kønslig omgængelse samt blufærdighedskrænkelse
af en dreng på 6-7 år over flere måneder. Landsretten
gjorde byrettens 5 måneders ubetinget fængsel betinget af
behandling, herunder et indledende ophold i institution i 3
måneder, samt pålæg.

100.000

Over ca. ½ år adskillige gange samleje med sin ikke
alderssvarende hjerneskadede 15-16 årige datter, f. 1990,
som blev gravid og fik foretaget abort. Herudover anden
kønslig omgængelse, herunder forsøg på analt samleje.
Fængsel i 3½ år.

40.000

Over en periode på 4 måneder flere gange om ugen
samleje og anden kønslig omgængelse med sin
hjemmeboende 20-årige datter, der efter T's hustrus død
fungerede som mor for sine yngre brødre. Landsretten
nedsatte torterstatningen med 10.000 kr. og nedsatte også

2007.934 Ø

2007.1399 V
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byrettens straf af 2 års fængsel til 1 år og 3 måneder
(dissenser til begge sider).
2007.1455 Ø

60.000

Gadevoldtægt og anden kønslig omgængelse til dels
forsøg herpå og efterfølgende tasketyveri. Fængsel i 2½
år.

2008.322 V

20.000

Groft tilfælde af blufærdighedskrænkelse, idet T, der var
middelsvært til svært retarderet, havde tvunget dreng,
født i 2000, hen til sin lejlighed, trukket drengens bukser
ned, slået ham og indført et termometer eller anden
genstand i hans endetarm., hvorefter T uden for
lejligheden havde svunget drengen rundt og smidt ham
over i en hæk. Ikke grundlag for at lade godtgørelsen
bortfalde eller nedsætte i medfør af EAL § 24 b, stk. 1, 2.
pkt. Landsretten tog kun stilling til det civile krav. T af
byretten idømt foranstaltning efter straffelovens § 68.

2008.690 H

70.000

Buschauffør - overfaldsvoldtægt over for passager, en
pige på 15 år. Godtgørelsen i byretten blev stadfæstet i
landsretten.
Højesteret
tog
alene
stilling
til
strafudmålingen og skærpede straffen med 6 måneder til
2½ års fængsel.

HD 1/4 2008

15.000

Drenge på 14, 15 og 16 år optaget i institution, hvor en
kvindelig souschef gentagne gange havde samleje og
anden form for seksuelt samkvem med drengene, der var
hende betroet til undervisning og opdragelse. Landsretten
havde ændret byrettens tillæggelse af tortgodtgørelse, idet
man ikke fandt grundlag herfor, se nærmere UfR 2006.
1643 V, men Højesteret, der kun fik forelagt det civile
krav, tillagde drengene hver 15.000 kr. Behandlingsdom
og rettighedsfortabelse.

10.000

Lagde billeder af let påklædt 17-årig pige på internettet
med navn, adresse og telefonnummer samt oplysning om,
at pigen var interesseret i sex, hvilket førte til krænkende
opkald. Både straffelovens § 232 og § 264 d. Fængsel i
20 dage.

1.3) Lf.Medd.
25/2004 B
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1/2005 B

8.000
10.000

18-årig havde antastet 3 kvinder i park. Alene dømt for
blufærdighedskrænkelse, ikke § 224, jfr. § 216, jfr. § 21.
Fængsel i 3 måneder.

2/2005 B

15.000

Samleje og anden kønslig omgængelse med mentalt
retarderet kvinde på 26 år. Retten dømte efter den
subsidiære tiltale om uagtsomt forhold. Fængsel i 3
måneder betinget.

47/2007 V

70.000

Voldtægt og anden kønslig omgængelse med
hjerneskadet 33-årig kvinde i dennes lejlighed. Bl.a.
straffelovens § 216, stk. 1, § 224, jfr. § 216, stk. 1 og §
218, stk. 1. Godtgørelsens størrelse svarede til påstanden
og blev fulgt, idet byretten bl.a. lagde vægt på, at
overgrebet fandt sted i kvindens eget hjem og havde
forværret hendes sygdom. Landsretten, der kun fik
forelagt det civile krav, stadfæstede. Fængsel i 2 år i
byretten (hvis domskonklusion med hensyn til
paragrafcitering ikke er helt klar, idet man tilsyneladende
medtager paragraffer vedr. en del af tiltalen, for hvilken
der blev frifundet).

100.000

Gruppevoldtægt og anden kønslig omgængelse begået af
5 unge mennesker over for en prostitueret P i en
massageklinik. P blev samtidig udsat for røveri.
Hovedparten af de tiltalte var under 18 år, og en del af
dem tidligere straffet for røveri. Se nærmere i
domsreferatet om straffene.

2/2008 B

2) Manddrab, vold og personskade
2.1) TfK:
2004.215 V

0

2004.295 V

500

Vold mod ekskæreste, herunder gentagne gange slået
hendes hoved mod væg og gulv samt halsgreb med
kvælertag. Henført under § 245. Ikke grundlag for
godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3. 8 måneder.
Se UfR 2004.1385 V nedenfor.
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2004.301 Ø

0

Tiltalt for straffelovens § 245, men alene dømt efter § 252
i forbindelse med færdselssag. Herefter dømt efter § 245
for med geværkolbe at have tilføjet A alvorlige
kvæstelser i hovedet. Ikke godtgørelse efter EAL § 26
henset til voldens baggrund, der havde givet anvendelse
til den daværende straffelovs § 85 (se nærmere herom i
byrettens afgørelse). Fængsel i 2 år og 4 måneder.

2004.397 V

25.000

Grov vold mod biltyv, der blev henført under
straffelovens § 26, stk. 3. Fængsel i 2½ år.

2004.514 Ø

0

Ikke godtgørelse for overfald henført under straffelovens
§ 245 med jernrør og kokkekniv. Retten lagde vægt på, at
episoden var kortvarig, og at A ikke kom alvorligt til
skade. Fængsel i 2 år.

2004.574 Ø

20.000

Forsøg på manddrab og røveri af særlig farlig karakter
over for postfunktionær, der blev ramt af skud i maven.
Godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3, under hensyn til
drabsforsøgets karakter og farlighed samt de skader og
følger, det havde haft. Fængsel i 10 år og udvisning.

2004.619 Ø

10.000

Stukket i halsen med kniv, hvorved luftrøret blev
perforeret. § 245. Byrettens 3 år blev af landsretten nedsat
til 2½ års fængsel. Der var for landsretten nedlagt påstand
om godtgørelse på 20.000 kr., men byrettens afgørelse
blev stadfæstet.

2005.39 Ø

0

Skudt softgunkugle mod tinding, brækket led i hånden og
taget halsgreb med trusler, straffelovens § 244 og § 245.
Ikke godtgørelse, da volden ikke havde været af længere
varighed og skaderne begrænsede. Straffen (i
gentagelsestilfælde) 8 måneders fængsel.

2005.44 Ø

15.000

Adskillige slag i hovedet og på kroppen, til dels med
våben, førte til hjerneskade som følge af indre blødninger.
Straffelovens § 246. Landsretten forhøjede straffene til 3
år og 9 måneder og udvisning for den ene og forhøjede
også godtgørelsen fra 10.000 kr. til 15.000 kr.
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2005.171 V

0

Over flerårig periode udøvet vold mod sine sønner,
straffelovens § 244. 5 måneders fængsel, heraf 3 måneder
betinget - en skærpelse af byrettens afgørelse på 60 dage.

2005.259 Ø

15.000

Frifundet for straffelovens § 246, men dømt efter § 245,
ved gennem 10-15 minutter at have sparket/hoppet på A's
krop og ansigt, hvorved denne pådrog sig blødninger i
hjerne og lunge samt brud på halshvirvel, således at der
var livsfare. Fællesstraf på 3 års fængsel.

2005.327 Ø

0

Hugget ud med køkkenkniv mod A, der nåede at undvige.
Herefter kastet glas i ansigtet på A, der afværgede,
hvorefter glasset ramte skulderen. T slog og sparkede
herefter A. Straffelovens § 245. Ikke godtgørelse efter
EAL § 26, stk. 3. Fængsel i 9 måneder stadfæstet,
hvorimod landsretten med kraftig dissens frifandt T, der
var EU-statsborger, for udvisning.

2005.459 Ø

0

Se nedenfor under pkt. 3.2. UfR 2005.1974 Ø om både
røveri og § 245-vold.

2005.542 Ø

0

§ 244 og § 246-vold, ved at have kastet K omkuld og
tildelt hende flere slag i ansigtet og taget kraftigt
kvælertag, hvorved K kom i manifest livsfare
(punktformede blødninger). Efter karakteren af den
udøvede vold og dens begrænsede følger ikke
tilstrækkeligt grundlag for godtgørelse efter EAL § 26,
stk. 3. Fællesstraf på 2½ år også omfattende andre
bestemmelser (dissens). Udvisning (dissens).

2005.592 Ø

15.000

Stukket A i maven med kniv. Indre kvæstelser og
perforeret tyndtarm med langvarig hospitalsindlæggelse
til følge. Landsretten nedsatte godtgørelsen fra 25.000 til
15.000 kr. og nedsatte også straffen med 6 måneder til 2½
år og frifandt T, der var EU-borger, for udvisning.

2005.634 Ø

0

Se ovenfor under 1.1. Tortgodtgørelse på 40.000 kr. for
forsøg på voldtægt, men ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag
for godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3, for livsfarligt
kvælergreb, der blev henført under straffelovens § 246.
Fængsel i 3½ år.
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2005.731 V

10.000

4 tilfælde af voldsforhold over for daværende kæreste,
herunder i forhold 3 overhældt hende med sprit og sat ild
til, hvorved hun blev forbrændt i ansigt og på kroppen
svarende til 7-8 % af kroppen - straffelovens § 245. Der
var i landsretten bedt om 15.000 kr. Tidligere flere gange
straffet for vold. Landsretten stadfæstede fællesstraffen
på 1 år og 9 måneder.

2006.173 Ø

0

Snittet A med kniv, hvorved denne pådrog sig en 7 cm
lang flænge i kinden og et meget skæmmende ar.
Straffelovens § 245. Fire tidligere domme for vold.
Fængsel i 8 måneder. Både i by- og landsret dissens for
strengere straf.

2006.379 Ø

0

Ikke godtgørelse for § 245-vold, der ikke havde medført
alvorlige skader. Men 40.000 kr. for to længerevarende
frihedsberøvelser, se nedenfor under pkt. 3.1.

2006.423 Ø

10.000

Skudt i låret med haglgevær. Betydelige skader og
sygdom i et halvt år. Godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3.
Tidligere straffet for vold. Fængsel i 2 år og 3 måneder.

2006.470 Ø

0

Se UfR 2006.2172 Ø nedenfor.

2006.471 V

0

Medindsat tildelt varetægtsarrestant slag og spark i
hovedet og på kroppen, bl.a. med to knoglebrud på
albueben til følge. Tiltale efter § 245, men dømt efter §
244. Ikke grundlag for erstatning efter EAL § 26.
Fængsel i 5 måneder.

2006.473 Ø

20.000

2006.572 Ø

0

Se UfR 2006.2177 Ø nedenfor.
Frifundet for forsøg på manddrab, men dømt efter
straffelovens § 252 ved affyring af skud mod bil, hvorved
en person blev ramt af hagl i hovedet, brystet, halsen og
skulderen. Landsretten fandt på baggrund af
omstændighederne op til den begåede lovovertrædelse
ikke grundlag for tortgodtgørelse efter EAL § 26.
Fængsel i 10 måneder.
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2006.701 V

10.000

Skudt med haglgevær mod A, hvor 70 hagl satte sig fast i
venstre ben. Straffelovens § 245. Landsretten forhøjede
straffen med 3 måneder til 1½ år.

2006.706 V

10.000

Se samme dom nedenfor under pkt. 3.1.

2007.220 V

5.000

2007.301 H

10.000

Se UfR 2007.1097 H nedenfor.

2007.526 Ø

25.000

Se UfR 2007.2026 Ø nedenfor.

2007.574 V

25.000

Se nedenfor under pkt. 3.1, godtgørelse for vold efter §
244 og § 245, men nok især på grund af ulovlig
frihedsberøvelse.

2008.30 Ø

10.000

Forsøg på manddrab ved ildspåsættelse af telt og
campingvogn, hvor et par, A og B, lå og sov, men nåede
at flygte. Godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3, da
forbrydelsen indebar et særligt groft personangreb, med
10.000 kr. til hver. Ikke erstatning for tort, som var den
principale påstand, EAL § 26, stk. 1. Anbringelsesdom og
frakendelse af arveret efter A.

2004.1385 V

5.000

Klippet kvindes skulderlange hår, så dette visse steder var
0-3 cm langt. Tidligere dømt for vold. Fællesstraf fængsel
i 3 måneder.

2005.1909 V

10.000

Se nedenfor under pkt. 3.2. Godtgørelsen fastsat i medfør
af EAL § 26, stk. 1, for krænkende optræden og ulovlig
frihedsberøvelse.

Bidt A i underkæben, hvorved et stykke af læben blev
bidt af. Herefter slag mod hoved og krop med
støvsugerrør, straffelovens § 245, stk. 1. Efterfølgende
vidnetrusler. Tort efter EAL § 26, stk. 1, da angrebet med
afbidning af læben havde været groft krænkende og
havde påført en varig skade, som kunne påvirke
selvfølelsen i forhold til omverdenen. Fængsel i 9
måneder.

2.2) UfR:
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2005.3315 Ø

0

Ikke godtgørelse for fars voldelige adfærd, straffelovens §
245, over for sine børn. Derimod godtgørelse for de
seksuelle krænkelser, se ovenfor under pkt. 1.2.

2006.2172 Ø

0

Ikke godtgørelse til ekspeditrice, der efter opfordring i et
radioprogram fik tværet en kage i hovedet. Dagbøder også til radioværterne. (Lf.Medd. 25/2006 Ø).

2006.2177 Ø

20.000

Drabsforsøg ved at skyde A i ansigtet med revolver.
Fængsel i 6 år (dissens for mildere straf).

2007.1097 H

10.000

Drabsforsøg over for tidligere kæreste ved knivstik i
halsen m.v. Godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3, med
10.000 kr. i landsretten. Højesteret tog kun stilling til
strafudmålingen og nedsatte straffen med 1 år til 5 år,
som var udgangspunktet for drabsforsøg i kæresteforhold.

2007.1643 V

10.000

Kvinde overfaldet om natten på sin bopæl, hvor hun blev
stukket med kniv i ansigt, på øre, hals, skulder og hænder,
så en lillefinger måtte amputeres. Straffelovens § 245.
Byretten fandt ikke grundlag for erstatning efter EAL §
26, stk. 3, men landsretten lagde vægt på voldens karakter
og angrebets varighed, skaderne på K, herunder
amputationen, samt at hun havde måttet flygte fra
lejligheden med sin lille datter, samt straffens længde. T
var tidligere straffet for vold med en reststraf på godt 8
måneder. Fællesstraf 3 års fængsel.

2007.2018 Ø

0

T rettet en skarpladt pistol mod F, og da denne forsøgte at
slå den ud af hånden på T, affyrede T et skud, der ramte F
i højre skulder. Straffelovens § 252. Byretten tillagde
10.000 kr. T modtog dommen på fængsel i 8 måneder. T
ankede størrelsen af godtgørelsen. Landsretten
admitterede T's påstand om frifindelse og frifandt helt for
godtgørelse, da T's handling ikke havde indebåret et
forsætligt særlig "groft" angreb på F.

2007.2026 Ø

25.000

HIV-smittet havde ubeskyttet analt samleje med A, B og
C, der iflg. landsretten alle blev smittet med sygdommen.
Straffelovens § 252, stk. 2. Alle forurettede blev tilkendt
25.000 kr. efter EAL § 26, stk. 3. De havde påstået
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150.000 kr. Landsretten forhøjede straffen med 6
måneder til 3 års fængsel.
2.3) Lf.Medd.
25/2006 Ø

0

Ikke godtgørelse for kagekastning mod ekspeditrice, se
ovenfor UfR 2006.2172 Ø.

52/2006 Ø

10.000

På kort afstand affyret to pistolskud mod A, der blev ramt
i panden og bag på i højre skulder. Drabsforsøg og
godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3. Tidligere dømt flere
gange for vold. Reststraf 131 dage. Fællesstraf 6½ års
fængsel.

64/2006 Ø

25.000

Vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter straffelovens § 246 - over for kvinde K, der blev slæbt
hen i buskads. T vendte tilbage og genoptog volden, alt
med alvorlig skade til følge. Tidligere dømt for vold,
herunder § 246. Nu af byretten idømt forvaring.
Landsretten tog alene stilling til godtgørelsens størrelse
og stadfæstede byrettens afgørelse, idet det bl.a. blev
præciseret, at T ikke var blevet dømt for at have krænket
K seksuelt (modsat bistandsadvokatens argumentation).

51/2007 V

10.000

Slået A adskillige gange i hovedet og på kroppen med
baseballkølle og jernstang, hvorved A bl.a. pådrog sig
brud på højre albue - straffelovens § 245, stk. 1. Var 6
måneder efter overfaldet stadig sygemeldt og havde
gennemgået tre operationer. Godtgørelse efter EAL § 26,
stk. 3. Stadfæstet af landsretten, der, henset til de tiltaltes
gode personlige forhold, ikke fandt tilstrækkeligt
grundlag for at skærpe straffene på hver 9 måneders
fængsel.

3) Andet
3.1) TfK:
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2004.621 Ø

0

Ikke tortgodtgørelse til K, der over 1 år blev forulempet
trods polititilhold. Straffelovens § 265. Byretten ville
tillægge 10.000 kr.

2005.459 Ø

0

Se nedenfor UfR 2005.1974 Ø.

2005.568 Ø

40.000

Se ovenfor under 1.2. UfR 2005.2641 Ø. Ulovlig
frihedsberøvelse gennem 11 timer og bl.a. § 218, stk. 2.

2005.614 Ø

15.000

Se ovenfor under 1.1. Både blufærdighedskrænkelse og
ulovlig tvang.

2006.379 Ø

40.000

Frihedsberøvelse i to omgange i 12, henholdsvis 7 timer
med henblik på at skaffe penge hos A's forældre. Under
frihedsberøvelsen vold efter straffelovens § 245. Ikke
godtgørelse for volden, der ikke havde medført alvorlige
skader, men efter EAL § 26, stk. 1, for frihedsberøvelsen.
Begge tiltalte tidligere straffet for røveri. Fængsel i
henholdsvis 7 og 8 år.

2006.634 Ø

30.000

Se UfR 2006.2803 Ø nedenfor.

2006.706 V

10.000

Tyveri, røveri og ulovlig frihedsberøvelse mod A, der
blev truet med knive, fik bundet en ledning om halsen,
brændt med cigaret på kinden, hvorefter A blev tvunget
ind i en bil og kørt rundt med i over 3½ time, indtil han
blev efterladt på en åben mark bundet med reb og livrem.
Fængsel i henholdsvis 1½ år og 1 år og 3 måneder.

2007.63 Ø

50.000

Både ulovlig frihedsberøvelse, vold og anden kønslig
omgængelse. Se ovenfor under pkt. 1.1.

2007.574 V

25.000

Vold efter straffelovens § 244, § 245 og § 252, bl.a. skud
mod A med pistol på kort afstand, hvorved skuddet
strejfede buksebenet, samt ulovlig frihedsberøvelse i 4
timer for at få den bagbundne A til at udtale sig om tyveri
af hash. Adskillige tidligere domme for bl.a. grov vold og
røveri. Forvaring. Byretten ville ikke tillægge godtgørelse
for den udøvede vold, men nok for frihedsberøvelsen med
10.000 kr. Landsretten forhøjede godtgørelsen efter EAL
§ 26, idet man lagde vægt på både volden og længden af
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frihedsberøvelsen samt omstændighederne, hvorunder
denne blev begået
2007.786 Ø

0

Ikke tortgodtgørelse for væbnet røveri begået af 4
maskerede mænd i smykkeværksted, hvor indehaver,
ansat og besøgende blev bagbundet og holdt under
bevogtning. De tiltalte tidligere straffet for
berigelseskriminalitet. Landsretten forhøjede straffen med
6 måneder til 3 års fængsel.

2004.273 Ø

0

Ikke godtgørelse for detektivovervågning af ansat, der
sygemeldte sig, selv om arbejdsgiveren havde videregivet
personoplysninger til detektivbureauet.

2004.641 V

0

Ikke godtgørelse for restaurants forskelsbehandling ved at
nægte personer adgang på grund af deres etniske
oprindelse. Dagbøder.

2004.904 V

0

Ulovlig afskedigelse af organist, men ikke godtgørelse for
tort.

2004.916 V

10.000

Sexchikane på arbejdsplads. Dissens for frifindelse i
lighed med byrettens afgørelse.

2005.123 Ø

50.000

Krænkelse af privatlivets fred, straffelovens § 264 d, ved
omtale af to kvindelige håndboldspilleres relationer. Hver
50.000 kr. i godtgørelse. Bøder til 2 journalister og højere
bøde til redaktør, der havde omtalt de pågældende med
navns nævnelse i TV-program.

2005.1131 Ø

50.000

Arbejdsgivers meddelelse ved opslag, at A var bortvist
for tyveri, var en retsstridig krænkelse efter EAL § 26.
Derimod ikke godtgørelse for videoovervågning, der var
etableret efter konstateret svind og efter underretning til
tillidsrepræsentanten.

2005.1639 V

0

Ikke godtgørelse efter EAL § 26 i forbindelse med
uberettiget ophævelse af ansættelsesforhold.

3.2) UfR:
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2005.1909 V

10.000

Vold efter straffelovens § 245 og tvang, § 260, hvorved A
blev tvunget til at sidde på spand med bukserne nede,
hvorunder T flere gange stak sine fingre op i A's
endetarm, for at denne skulle få afføring. Hertil bl.a.
ulovlig frihedsberøvelse, § 261. Byretten have tilkendt
godtgørelse med samme beløb efter EAL § 26, stk. 3,
men landsretten henførte det under stk. 1. Landsretten
skærpede straffen med 6 måneder til 3½ års fængsel.

2005.1974 Ø

0

Røverioffer, der tillige var udsat for § 245-vold. Fik
sprøjtet CS-gas eller peberspray i øjnene og talrige spark
og knytnæveslag mod hovedet og kroppen og slået med
boltsaks, alt med kvæstningssår og knoglebrud til følge,
herunder et kompliceret benbrud. Der var efter det
oplyste om ofrets forhold i relation til følgerne ikke fuldt
tilstrækkeligt grundlag for godtgørelse efter EAL § 26,
stk. 3. Fængsel i 2 år i byretten. Landsretten fik kun
forelagt erstatningsspørgsmålet.

2006.711 Ø

0

Ikke grundlag for tortgodtgørelse som følge af fejlagtig
sagsbehandling i daværende Udlændingestyrelse i
forbindelse
med
ægtefælles
ansøgning
om
opholdstilladelse.

2006.1018 H

0

Ikke grundlag for tortgodtgørelse i forbindelse med
pensionssag.

2006.1120 H

0

Ikke grundlag for tortgodtgørelse i forbindelse med
Sundhedsstyrelsens behandling af sag om Bonelocpatient.

2006.2178 Ø

30.000

Advokat anlagde injuriesag mod redaktør, hvis avis
beskyldte A for at have stjålet inkasserede penge.
Dagbøder.

2006.2803 Ø

30.000

Lagt injurier mod advokat på hjemmeside. Dagbøder.

2007.692 Ø

0

Ikke grundlag for tortgodtgørelse
bortvisning, trods partshøringsfejl.

som

følge

af
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2007.1731 V

0

Ikke grundlag for tortgodtgørelse som følge af opsigelse
uden partshøring.

2007.1773 H

0

Ikke grundlag for yderligere tortgodtgørelse som følge af
indsats overførsel til lukket anstalt uden aktindsigt.
Kriminalforsorgen havde allerede udbetalt 18.000 kr.

2008.727 SH

25.000

Butiksansat tv-overvåget fra arbejdsgiverens private
bopæl i strid med persondataloven og overenskomster.

0

Unddraget 2 mindre børn fra moderen i 1 år og 8
måneder, straffelovens § 215 og § 261. Der var begæret
100.000 kr. i godtgørelse. Anket til landsretten som civilt
krav. Hverken by- eller landsret fandt efter krænkelsens
karakter grundlag for at tilkende godtgørelse efter EAL §
26, stk. 3. I byretten fængsel i 1½ år og udvisning.

50.000
40.000

To byretsafgørelser, hvor udenlandske kvinder, der blev
bragt her til landet og udnyttet til prostitution - bl.a.
straffelovens § 262 a - fik godtgørelser på henholdsvis
50.000 og 40.000 kr. Straffe af fængsel i henholdsvis 1 år
3 måneder og 2 år samt udvisninger.

100.000 115.000

Dræbt sin tidligere samleverske i overværelse af det ene
barn, f. 2001, der fik 115.000 kr., mens det anden barn fik
100.000 kr. Fængsel i 10 år (dissens for 12 år).

2008.817 Ø

3.3) Lf.Medd.
101/2007 B

4) Pårørende
4.1) TfK:
2006.134 V

2006.364 Ø

0

Se UfR 2006.1925 Ø nedenfor.

2006.717 Ø

200.000

Se UfR 2006.3192 Ø nedenfor.

2007.27 Ø

50.000

Se UfR 2007.290 Ø nedenfor.

4.2) UfR:
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2005.902 H

100.000

Dræbte 2-årigt barn ved kvælning for at hævne sig på
barnets mor. Højesteret fik ikke forelagt godtgørelsen til
barnets mor. Fængsel i 14 år og udvisning.

2005.1766 H 120.000

To tyrkiske drenge under 18 år dømt for bl.a. røveri og
manddrab på ung italiensk turist. Forældrene til I fik i
landsretten hver tillagt godtgørelse efter EAL § 26 a på
120.000 kr. uden nærmere begrundelse. For Højesteret
var det alene spørgsmålet om straf og udvisning, der blev
stadfæstet. Fængsel i 8 og 10 år.

2005.1964 Ø

0

Kraftige knytnæveslag på værtshus mod tjener og gæst G.
Sidstnævnte afgik ved døden. Straffelovens § 244.
Følgerne af den udøvede vold fandtes ikke at have en
sådan uagtsom karakter, at der var grundlag for at
tilkende G's børn godtgørelse efter EAL § 26 a. 2
tidligere domme for vold. Landsretten skærpede straffen
med 6 måneder. Fællesstraf af fængsel i 1 år til den 17årige T.

2005.2668 Ø

50.000

2006.54 Ø

2006.1089 H

Se nedenfor UfR 2007.2861 H.

0

Hustru og døtre til F ikke godtgørelse efter EAL § 26 a i
anledning af omfattende færdselsulykke, hvor ung
lastbilchauffør ramte minibus, der brød i brand, og
føreren F omkom. Kørslen kunne ikke karakteriseres som
særlig hensynsløs, og den udviste uagtsomhed, der førte
til domfældelse efter straffelovens § 241, havde ikke
været af en sådan karakter, at der var grundlag for
godtgørelse.

75.000
0

T havde ved groft hensynsløs kørsel, herunder kapkørsel
venstre om helleanlæg, uagtsomt dræbt 2 fodgængere,
tilføjet en 3. betydelig legemsskade - straffelovens § 249 og udsat en 4. for nærliggende fare - § 252.
Kvinden, der blev påkørt, men overlevede, og som
aborterede i 26. uge og overværede, at hendes samlever
blev påkørt og senere afgik ved døden, blev tillagt 75.000
kr. efter EAL § 26 a.
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Forældrene til en ikke hjemmeboende søn fik ikke
godtgørelse. Landsretten henviste til lovens forarbejder.
En mand, der overværede påkørslen af sin samlever
gennem 6 år, der afgik ved døden på grund af sine
kvæstelser, fik 75.000 kr.
En mor, der mistede sin eneste voksne datter og siden
begik selvmord, fik ikke godtgørelse.
(De påståede beløb fra de erstatningssøgende var sat
meget højt)
Højesteret fik kun forelagt strafudmålingen og
frakendelsestiden og nedsatte straffen med 1 år til fængsel
i 2 år.
2006.1925 Ø

0

Lastbilchauffør påkørte ved højresving 14-årig cyklist,
der døde. Frifundet for § 241 og betinget frakendelse.
Forældrenes krav efter EAL § 26 a ikke taget til følge.

2006.3192 Ø 200.000

Dræbt sine 2 døtre på 2 og 7 år ved overskæring af
halspulsårerne. Godtgørelse som påstået til børnenes mor.
Fængsel i 16 år.

2007.290 Ø

50.000

Uagtsomt manddrab ved påkørsel af 17-årig knallertkører
ved at køre med 90 km/t, hvor tilladt hastighed var 50
km/t. T var tidligere straffet flere gange både for
personfarlig kriminalitet og førerretsfrakendelse. Afdødes
forældre blev tilkendt hver 50.000 kr., hvorimod T blev
frifundet for krav fra afdødes mindreårige søskende.
Landsretten skærpede straffen med 9 måneder til fængsel
i 1 år og 9 måneder (reststraf 213 dage).

2007.2861 H

50.000

Bilist havde under promillekørsel og under tilsidesættelse
af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden påkørt
forankørende bil, der brød i brand, hvorved et 2-årig barn
omkom. Byretten frifandt for godtgørelseskrav. Både
landsret og Højesteret tillagde far, mor og bror hver
50.000 kr. I byretten fængsel i 10 måneder.

4.3) Lf.Medd.
32/2008 Ø

100.000

Den 16-årige T dræbte sin mors samlever S ved tildeling
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0

af 139 stik i overværelse af moderen. Godtgørelse efter
EAL § 26 a på 100.000 kr. til moderen, men ingen
godtgørelse til S's børn, idet de uanset det nære slægtskab
ikke havde haft nærmere kontakt med afdøde.
Landsretten forhøjede straffen med 1 år til 5 års fængsel.

