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HØRING  — ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN OG
STRAFFEPROSESSLOVEN

Det vises til departementets høringsbrev av 7. desember 2011angående behandlingen av sivile
krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011 og forslag til enkelte endringer i
voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven.

Generaladvokaten har ingen merknader til de foreslåtte lovendringer, men har merket seg den
uventede og ekstraordinære karakter ved terrorhandlingene 22. juli 2011 og at de var av et
omfang som utløser store erstatningskrav. Det foreligger således anslag på antall saker som
spenner fra 2000 til 3900, som også vil inkludere pårørende og andre berørte. Det er også
foreslått å øke den øvre grensen fra 40 G til 60 G. I forbindelse med spørsmålet om utmåling,
viser departementet i høringsnotatet på side 11 blant annet til at strafferammen for grove
terrorhandlinger er høynet til fengsel i inntil 30 år i straffeloven 2005 (ikke i kraft) og sier at
dette er et uttrykk for synet på straffverdigheten som det kan være naturlig at gjenspeiles i
oppreisningsnivået allerede nå.

Voldsoffererstatningsloven er skrevet med tanke på "ordinær" kriminalitet men vil også
dekke de ekstraordinære tilfeller. Etter sin ordlyd synes loven også å dekke tilfeller av
folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse etter straffeloven 2005 kapitel
16. Særlig når de gjelder krigsforbrytelser, vil disse måtte forventes å skje i krigstid, slik at
man vil kunne få en avgrensning mot lov av 26. november 1954 om stønad ved krigsskade på
person. Denne loven vil også dekke skade som følge av lovlige krigshandlinger.

Hvis det "utenkelige" skulle skje, at de typer forbrytelser som er omhandlet i kapitel 16 skulle
bli begått innenfor voldsoffererstatningslovens geografiske virkeområde, kan omfanget tenkes
å bli svært stort og Statens mulighet for å betale ut erstatninger kan på grunn av
omstendighetene (krig eller lignende) være begrenset. I og med at voldsoffererstatningsloven
er en rettighetslov og ikke en billighetslov bør det med tanke på en slik eventualitet derfor
overveies om man skal legge inn et forbehold i loven. Dette kan for eksempel være en
bestemmelse om at ved voldshandlinger som faller under straffeloven 2005 kapitel 16 betales



voldsoffererstatning etter nærmere bestemmelser som fastsettes av Kongen. Jeg legger da til
grunn at bestemmelsene kan fastsettes i ettertid, når situasjonen er avklart, uten at dette skal
regnes som grunnlovsstridig tilbakevirkning.
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