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HØRING — ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD

Dato

16. februar 2012

Det vises til departementets brev av 19. desember 2011 vedlagt rapport om "økt bruk av
konfliktråd".

Generaladvokaten forstår det slik at konfliktråd er særlig egnet i saker hvor et lovbrudd har
gått ut over en enkeltperson (eller flere) som får status som personlig fornærmet. Det er
videre et særlig fokus på lovbrytere under 18 år.

En styrking av offerperspektivet kan være på sin plass av flere grunner, blant annet bedring av
tilliten til rettssystemet.

Militære straffesaker forekommer i praksis ikke mot personer som er under 18 år. Det er også
relativt sjelden at man har noen personlig fornærmet.

I enkelte saker om vold eller trusler mot foresatte eller militærpoliti, som dekkes av militær
straffelov §§ 43 og 44, kan man ha en problemstilling opp mot den som volden har gått ut
over. Hovedperspektivet er imidlertid det tjenestlige, at Forsvaret ikke kan godta visse former
for oppførsel og at dette ikke er en sak som bare eller hovedsakelig angår forholdet mellom
lovovertrederen og offeret. Jeg går ut ifra at et tilsvarende perspektiv gjør seg gjeldende med
hensyn til vold mot offentlig tjenestemann generelt og har merket meg at forslaget til endring
av straffeprosessloven § 67 fjerde ledd ikke omfatter militær straffelov eller vold mot
offentlig tjenestemann.

Når det gjelder legemsfornærmelse, tyveri og skadeverk soldater imellom er disse
handlingene ikke dekket av militær straffelov men kan likevel refses disiplinært. Synspunktet
er også her at slike handlinger er uakseptable i Forsvaret, blant annet fordi de virker
nedbrytende på det samholdet en militær avdeling er avhengig av for å fungere godt. Det vil
altså være feilslått å gjøre dette til en sak som skal megles/gjøres opp mellom lovovertrederen



og offeret.

I de mindre grove tilfellene vil som nevnt saken kunne avgjøres med disiplinær refselse, noe
som vil sperre for straffesak om samme forhold. Hvis saken blir oversendt til politiet fordi
den er av grovere art, eller fordi den som er personlig fornærmet har anmeldt den, vil det etter
min oppfatning være galt om den gjøres til gjenstand for behandling i konfliktråd. Dette bør
reflekteres i proposisjonen.
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