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VEDR HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I STRAFFELOVEN VEDR
SEKSUELLE OVERGREP, TVANGSEKTESKAP M.V.
Det vises til Deres brev av 15. mars 2013 om ovennevnte.

I led mark politidistrikt støtter i all hovedsak de forslag som høringsnotatet beskriver.
Dog er en skeptisk til at seksuelle overgrep mot barn ikke skal ha en foreldelsesfrist. Det vises
i denne sammenheng til høringsnotatets pkt. l O. 1.4.
Som nevnt i høringsnotatet vil hensynet til bevissituasjonen, samt hensynet til både
fornærmede og siktede veie mot å endre foreldelsesfristen idet bevisene svekkes med tiden.
Ofte vil anmeldelser som fremkommer mange år etter at et forhold skal ha funnet sted enten
bli henlagt eller føre til frifinnelse i retten. Politiet har tlere ganger erfart at mistenkte har
erkjent seksuelle overgrep mot barn etter at forholdene er foreldet. En erkjennelse i disse
sakene gir fornærmede en oppreisning i det de blir trodd på at overgrep har funnet sted og kan
hjelpe de fomæm1ede med å legge forholdene bak seg. Dersom slike forhold ikke foreldes , vil
slike erkjennelser trolig ikke finne sted. F.n antar derfor at en utskutt foreldelsesfrist vil være
tilstrekkelig. Det vises i denne sammenheng også til at dersom kvalifisert seksuell handling
likestilles med seksuell omgang vil foreldel sesfri sten uansett bli forlenget for denne typen
overgrep.

Hedmark politidistril-'1 støtter forslaget om at barnets alder bør være et objekti\1
straftbarhetsvilkår i saker om seksuelle overgrep mot barn under 14 år. se pkt. l. 7 og 8.4. ~ .
Dette vil etter vårt syn ha allmennpreventi v etTekt samtidig som det vil lette bevisføringen t(lr
påtalemyndigheten.
Likeledes støttes forslaget om å likestille kvalifisert seksuell handling med seksuell omgang.
se pkt. 8.2.3. En kvalifisert seksuell handling i de mest alvorlige tilfellene sammenlignet med
de minst alvorlige tilfellene av seksuell omgang. er ikke i seg selv så ulike. Dette tilser at
tilnærmet like tilfeller bør behandles likt.
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Forslaget om at seksuell omgang med ham under 14 år betegnes som voldtekt støttes. Det
vises til pkt. 8.1.2. En er ening i at barn under 14 år ikke kan samtykke til seksuell omgang.
Således støttes også forslag om en straffehestemmelse som rammer den som på annen måte
enn ved vold eller truende atferd får noen til å ha ufrivillig seksuell omgang med hverandre,
jf. stri. § 192, l. ledd bokstav c, se pkt. 4.6. Dersom fornærmede er under 14 år kan de ikke
samtykke til seksuell omgang som nevnt ovenfor. Det bør derfor være tilstrekkelig for
stratfeansvar at gjerningspersonen har påvirket de fornærmede til å ha seksuell omgang med
hverandre dersom en eller begge er under 14 år. Dette bør selvsagt også gjelde for
gjerningspersoner som påvirker barn til å utføre seksuell omgang med seg selv. Mye taler for
at dette også bør gjøres gjeldene for barn under 16 år. Dog er en uskikker på om endringen
bør omhandle også eldre fornærn1ede idet de er bedre mstet til å motsette seg påvirkning.
Endringen bør reguleres i § 192. En slik endring er ikke upraktisk. Det kan vises til den
såkalte "sms-legen eller helikopter-legesaken'' hvor en lege i Hedmark forledet og/eller truet
jenter ned i 12 års alderen til å utføre seksuell omgang med seg selv, samt tilme eller ta bilder
av dette og sende materialet via mobiltelefon til legen. I flere av tilfellene var det vanskelig å
fastslå med sikkerhet om tmslene var fremsatt før eller etter at jentene hadde utført seksuell
omgang med seg selv. Dette da legen stadig ba jentene om å utf~Jre flere og grovere
handlinger med seg selv og fremsatte trusler dersom de ikke utførte hans anmodninger. Når
de fornærmede jentene vår såpass unge hurde en anmodning eller påvirkning fra legen om at
de skulle utføre seksuell omgang med seg selv være tilstrekkelig for strafieansvar etter str.
§ 192, l. ledd bokstav c.

