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Far far erstatning for psykologanklager om misbrug 
En psykolog er blevet d"mt for injurier og skal betale erstatning, fordi hun uretma!ssigt 
anklagede en far for incest. Faderen har ikke set sin datter i fern ar. 
r fern ar har en fraskilt far ikke set sin datter, blandt andet fordi en kvindelig psykolog i en erkla3ring til 
myndighedeme slog fast, at faderen halide misbrugt pigen seksuelt. 

Nu har {l)slre Landsrel id.ml psykologen 10 dagboder a 300 kroner og palagl hende al bela Ie faderen en 
torterstatning pa 25.000 kroner for injurier. PsykoJogen havde lfl2l198 landsretten ikke at tilstnekkeligt grundlag for 
at fremsrette de meget sikre beskyldninger mod manden. 

Behandlet med 'Iegeterapi 
Advokat Christian Harlang, der har flZlrt sagen for faderen, mener nu, at psykologens autorisation skat tages op til 
vurdering . 

»Landsrettens dam viser, at det er strafbart, hvis en psykolog g/Zlr sig til part for en af de kcempende sider og 
glemmer at respektere egen faglig integritet«, siger Christian Harlang. 

Den kvindelige psykolog behandlede barnet gennem sakaldt 'legeterapi' , og allerede efter fire konsultationer 
fremsatte psykologen f2lrste gang beskyldningeme mod faderen. 

0stre Landsrets dom er en stadfcestelse af den dom, der blev afsagt i Byretten j Taastrup i oktober 2003 . 

. P,intet fra www.politiken.dk Tirsdag 29. mar 2005 
Ophavsretten tllh"rer Politi ken. Informationerne rna alene anvendes til egen. ikke·kommerciel brug. 
Artiklen kan findes pa adressen: www.politiken.dklVisArtikel.iasp?PageID=370804 
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FAr erstatning for psykologanklager 

En psykolog er blevet d~mt for injurier og skal betale erstatning, fordi hun uretmoessigt 
anklagede en far for incest 

I fem ar har en fraskilt far ikke set sin datter, blandt andet fordi en kvindelig 
psykolog i en erklrering til myndighederne slog fast, at faderen havde misbrugt pigen seksuelt. 

Nu har 0stre Landsret id~mt psykologen 10 dagbl'lder a 300 kroner og palagt hende at betale faderen 
en torterstatning pa 25.000 kroner for injurier. Psykologen havde ifl'llge landsretten ikke et 
tilstrrekkeligt grundlag for at fremsrette de meget sikre beskyldninger mod manden. 

Advokat Christian Harlang, der har fl'lrt sagen for faderen, mener nu, at psykologens autorisation skal 
tages op til vurdering. 

- Landsrettens dom viser, at det er strafbart, hvis en psykolog gl'lr sig til part for en af de krempende 
sider og glemmer at respektere egen faglig integritet, siger Christian Harlang . 

Den kvindelige psykolog behandlede barnet gennem saka ldt "Iegeterapi", og allerede efter fire 
konsultationer fremsatte psykologen f~rste gang beskyldningerne mod faderen . 

0stre Landsrets dom er en stadfrestelse af den dom, der blev afsagt i Byretten i Taastrup i oktober 
2003. 
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INJURIER 

• I fern Ar har en fraskilt 
far ikke set sin datter, 
blandt andet fordi en kvin
delig psykolog i en erkl",
ring til myndighederne 
slog fast, at faderen havde 
misbrugt pigen seksuelt. 

Nu har 0stre Landsret 
idemt psykologen 10 dag
beder a 3.0.0 kroner og pA
lagt hende at betale fade
ren en torterstatning pa 
25 . .0.0.0 kr. for injurier. Psy
kologen havde ifelge 
landsretten ikke et tilstr"'k
keligt grundlag for at frem
s",tte de meget sikre be
skyldninger mod manden. 

Advokat Christian Har
Iang, der har fert sagen for 
faderen, mener nu, at psy
kologens autorisation skal 
tages op til vurderlng. 

»Landsretteils dom viser, 
at det er strafbart, hvis en 
psykolog g0f sig til part for 
en af de krempende sider 
og glemmer at respektere 
egen faglig integritet,« si
ger Christian Harlang. 

Faderen har i fern AI ikke 
haft ret til samv",r med sin 
datter, selv om det i en 
bernesagkyndig erkl"'ring 
er fastslAet, at .der lkke er 
Doget i hans person, doer 
hindrer samv",r., lyder det 
ogsa i dammen. 

Nu baber han med dom
men 1 bAnden at kunne fA 
samvrer med datteren efter 
fem Ars smertelig afbrydel
se. 

mtre Landsrets dom er 
en . stadf",stelse aI den 
dom, der blev afsagt i By
retten i Taastrup i oktober 
2.0.03. Den kvindelige psy
kolog skal ifelge dommen 
ogsa betale sagens omkost
ninger. /ritzau/ 


