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HØRING- FORSLAG  TIL  ENDRING I FORSKRIFT  OM  MEKLING ETTER
EKTESKAPSLOVEN  OG  BARNELOVEN (MEKLINGSFORSKRIFTEN)

Det vises til høringsbrev datert 1. mars 2019 vedlagt høringsnotat fra Barne—og

likestillingsdepartementet datert 18 februar 2019.

Oslo politidistrikt støtter forslaget om endringer i meklingsforskriftens § 7, 2 ledd og ny §  Ba).

Hensynet bak fritaket for krav om mekling, at prosessen skal gå raskere og enklere i disse
sakene er viktig, men ikke minst at den forelder som begjærer ekteskapet oppløst skal slippe å
møte den domfelte i et tvungent meklingsmøte.

Når det gjelder oppramsingen av de straffebestemmelser som må være overtrådt er Oslo

politidistrikt enig i vurderingen. Så lenge kriteriet er knyttet til "egne barn" og hva som
omfattes av dette begrepet, vil overgrep mot andre barn f.eks på nettet, falle utenfor. Her
foreslår Oslo politidistrikt at skjønnsadgangen til å unnlate felles mekling i § 7, l.ledd utvides

til å omfatte de samme lovovertredelser som fremgår av  § 8 a) når overgrepet er begått
overfor andre barn under 18 år.

Det vises under pkt 4.1.4 til at det ikke er nødvendig at dommen som skal ligge til grunn for

meklingsfritaket skal være rettskraftig og det også skal gjelde for eldre dommer. Oslo
politidistrikt er enig i det. Imidlertid er Oslo politidistrikt av den oppfatning at det også bør
gjelde utenlandske dommer så sant disse er innhentet og det ikke er grunn til å tro at

dommene er beheftet med alvorlige feil og/eller mangler.

Når det gjelder saker som omfattes av henvisningen i  § 8  a) vil det ofte vaere slik at det
allerede på etterforskningsstadiet er nødvendig med tiltak for å beskytte barnet.
Påtalemyndigheten vurderer da behov for besøksforbud med hjemmel i straffeprosesslovens  §

222a) eller kontaktforbud med hjemmel i straffelovens § 57.
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