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Erstatning til ofre for forbrydelser
Har du været offer for en forbrydelse, og har du som følge af forbrydelsen pådraget
dig enten forbigående eller varige fysiske eller psykiske gener, har du adgang til en
bred vifte af erstatningsmuligheder, også selv om du ikke ved, hvem gerningsmanden er.
Har du været udsat for en forbrydelse som f.eks. vold, voldtægt, voldtægtsforsøg
eller andre forbrydelser, kan staten give erstatning, uanset om gerningsmanden
findes eller ej.
Tidsfristen for anmeldelse af forbrydelsen er dog meget kort. Forbrydelsen skal
være anmeldt til politiet uden unødigt ophold. Dette forstås som udgangspunkt således, at forbrydelsen skal være anmeldt inden 24 timer efter, at forbrydelsen er
begået.
Det er endvidere en betingelse for at få erstatning fra staten, at ansøgeren under
en eventuel straffesag mod skadevolderen har nedlagt påstand om erstatning i
retten.
Erstatningskravet skal – ligesom forbrydelsen - anmeldes til politiet. Når forbrydelsen anmeldes, skal politiet vejlede om erstatningsmulighed samt udlevere ansøgningsskema, som skal udfyldes og afleveres til politiet, der hvor forbrydelsen er
begået.
Ved personskade er der mulighed for at få forskellige erstatninger og godtgørelser.
Har du været syg og sygemeldt grundet forbrydelsen, har du mulighed for at få en
svie og smertegodtgørelse svarende til kr. 180,00 pr. dag. Hvis du har været sygemeldt fra dit arbejde, kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Hvis forbrydelsen har givet varige mén har du mulighed for at få godtgørelse for
dette. Méngodtgørelsen er i dag på kr. 7.904,00 pr. ménprocent. Der kan gives helt
op til 120% i samlet ménerstatning svarende til kr. 948.480,00.
Hvis dit varige mén har medført, at du ikke kan opretholde dit tidligere indtjeningsniveau, er der også mulighed for at få erstatning for tab af erhvervsevne. Maksimumserstatningen er i dag på kr. 8.299.000,00 kr.
Er følgerne af forbrydelsen så alvorlige, at de medfører ret til godtgørelse for varigt
mén eller erstatning for tab af erhvervsevne, bør man kontakte en advokat for at få
bistand. De indviklede regler gør det svært at selv orientere sig og opgøre tabet
korrekt, da der er mange faktorer, som indvirker på, hvordan tabet opgøres. Der vil
oftest være muighed for at få beskikket en advokat.

Side 2

Såfremt forbrydelsen medfører et dødsfald, er der mulighed for at få erstattet begravelsesudgifter samt eventuelt få erstatning for tab af forsørger.
En retsstridig krænkelse af en persons frihed, fred, ære eller person kan i visse
tilfælde medføre en ret til tortgodtgørelse. Dette anvendes særlig ved forbrydelser
mod kønssædeligheden.
Ud over erstatninger ved personskade er der også mulighed for at få erstattet ting,
der er blevet ødelagte i forbindelse med forbrydelsen. Der er mulighed for at få erstatning for f.eks. ødelagt tøj, telefon og smykker. Har du en familieforsikring, er
det dog denne, der skal dække – og staten dækker kun i mindre omfang tingsskade.
Hos Selandia Advokater repræsenterer vi mange ofre for forskellige forbrydelser.
Ud over at bistå vores klienter ved straffesagen, varetager vi også deres interesser
med hensyn til eventuel erstatning. Advokaten er en vigtig bistand på det tidspunkt, hvor man selv er psykisk og fysisk medtaget og ikke selv magter at kæmpe
med "systemet" om erstatninger mv. Men mange af vores klienter gennem årene er
blevet tilkendte betydelige beløb i erstatninger, så det er vigtigt, at man som offer i
hvert fald tager sig sammen til at kontakte advokaten – så er tingene "sat i gang"
og der er en, som sikrer, at man får den økonomiske hjælp/erstatning, som man
måtte være berettiget til.

