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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
(Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav
mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle
krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.)
§1
I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august
2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1402 af 5. december
2017 og § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, foretages
følgende ændringer:
1. § 93, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.
2. I § 93, stk 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1
og 2«.
3. I § 93 b indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Når en lovovertrædelse, som er omfattet af §§
210, 216-224, § 225, jf. §§ 216-224, § 226 eller § 227, stk.
1, begås over for en person under 18 år, indtræder forældelse ikke.«
4. I § 94, stk. 4, udgår »§§ 210 og 216-224, § 225, jf. §§
216-224, § 226, § 227, stk. 1,«.
§2
I forældelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9.
november 2015, foretages følgende ændringer:
1. I § 3 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Fordringer på erstatning eller godtgørelse, som
udspringer af, at en forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1 og 2, har tilsidesat lovbestemte forpligtelser over for en person under 18 år i forbindelse med overgreb begået over for denne, forældes ikke.«
2. I § 4, stk. 2, ændres »nr. 3« til: »nr. 4«.

3. I § 30, stk. 2, ændres »nr. 3« til: »nr. 4«.
§3
I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266
af 21. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1493 af 23.
december 2014, § 16 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, § 4 i lov
nr. 1728 af 27. december 2016 og § 7 i lov nr. 550 af 30.
maj 2017, foretages følgende ændring:
1. § 26, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Ved fastsættelsen af godtgørelsen kan det tillægges vægt, at krænkelsen er begået ved en forbrydelse, der
har indebåret en overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 23 eller 24, herunder at krænkelsen er begået
over for en person under 18 år.«
§4
I lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014, som
ændret ved § 14 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages
følgende ændringer:
1. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Kravet om anmeldelse inden 72 timer gælder dog
ikke for sager om overtrædelse af straffelovens §§ 210, 216,
222-224, § 225, jf. §§ 216 og 222-224, § 226 og § 227, stk.
1, og sager om overtrædelse af straffelovens §§ 218-221 og
§ 225, jf. §§ 218-221, der begås over for en person under 18
år.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
2. I § 11, stk. 2, 3. pkt., ændres »social- og integrationsministeren« til: »den minister, som Ankestyrelsen hører under,«.
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§5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2018.
Stk. 2. § 1 finder også anvendelse på lovovertrædelser, der
er begået før lovens ikrafttræden, medmindre forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.
Stk. 3. § 2, nr. 1, finder også anvendelse på fordringer, der
er forældet før lovens ikrafttræden.
Stk. 4. § 3 finder anvendelse på erstatningsansvar for skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. § 4, nr. 1, finder ikke anvendelse på skader, der er
forvoldt ved overtrædelser, der er begået før den 1. april
2016. For sådanne skader finder de hidtil gældende regler
anvendelse.
§6
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 2-4
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 8. februar 2018
PIA KJÆRSGAARD
/ Erling Bonnesen

