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Høringsuttalelse  -  bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven
2005

Det vises til høringsbrev med vedlegg om overnevnte datert  30.05.08.  Sekretariatet for konfliktrådene ble uteglemt
som høringsinstans,  men har fått  anledning til å avgi en høring innen 16.  september. Grunnet kort  tidsfrist velger vi
å gi en høring som er direkte rettet inn på hva konfliktrådenes erfaringer med slike saker.  De juridiske aspektene
ivaretas av høringsinstanser som har denne kompetansen.

Det kriminalitetsforebyggende råd peker på at ære "er en uhåndgripelig og lite presis størrelse". Konfliktrådene har
erfaring for at ulike mennesker opplever graden av krenkelse forskjellig.  Vi kan dessverre ikke ta ut konkrete tall på
antall saker som er overført  til konfliktrådene etter straffebestemmelsene som omhandler ærekrenkelser da denne
sakskategorien i vår statistikk er slått  sammen med andre kategorier.  Men vi vet at konfliktrådene behandler slike
saker med jevne mellomrom.  De typiske sakene innenfor dette feltet er spredning av falske  rykter,  sjikane og
sladder.  I sakene er mennesker i alle aldre involvert.

Slike saker er meget godt egnet for megling i konfliktråd.  Partene møtes og snakker ut om det som har skjedd. De
fleste av disse sakene ender med at partene inngår en såkalt forhandlingsavtale der de enes om hvordan saken
skal håndteres i ettertid,  gjerne med en bekreftelse på at konflikten er løst.

Sekretariatet for konfliktrådene sier seg enig i uttalelsen fra KRAD hva angår fengselsstraff for ærekrenkelser og
preventive hensyn.  Det er lite sannsynlig at fengselsstraff vil kunne virke preventivt. KRAD sier også at bøter bør
gjøres til den eneste strafferettslige reaksjon,  sammen med muligheten for å få pådømt erstatningskrav og
mortifikasjon.  Sett  fra vårt  synspunkt bør muligheten for oversendelse til megling i konfliktråd forsterkes. Som
tidligere nevnt har konfliktrådene gode erfaringer med denne type saker,  og konfliktene mellom de involverte
partene løses.

Vi mener imidlertid at det er viktig at ærekrenkelser omtales i straffeloven og at det bør kunne straffes i særlig
grove saker,  dog ikke med ubetinget fengsel.

Vennlig hilsen
Sekretariatet for ko fliktrådenen

, Fl
Per Andersen
direktør

Sekretariatet for konfliktrådene

Postboks 8028 Dep Telefon: 22 03 25 10 E-post: post@konfliktraadet.no
0030 Oslo Telefaks: 22 03 25 11 www.konfliktraadet.no

Gro Rossland
seniorrådgiver


