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Hø ringsbrev  -  bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven 2005

0
KRAD viser til høringsbrev 30.05.08, vedlagt "Utredning om det strafferettslige og
sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005
og tvisteloven."

Ære er en uhåndgripelig og lite presis størrelse. Når en skal presisere hva ære er for
noe, får en straks vanskeligheter. Hertil kommer at ærekrenkelser forårsaker særlige
problemer på grunn av det middel som blir brukt ved forbrytelsen. Når ord blir brukt,
er det en uendelighet av variasjonsmuligheter.

KRÅD ser ikke at æresvernet er så viktig at det behøver beskyttelse av
straffebestemmelser. Vi mener at den som føler seg krenket bør ha som mulighet å
kreve erstatning ved sivilt søksmål. I tilegg bør det kunne gis dom for mortifikasjon.
Den såkalte "æresfølelsen" vil ha nok strafferettslig beskyttelse i bestemmelsene om
privatlivets fred. Ved en slik omlegging vil faren for nye fellelser ved EMD også bli
redusert.

Men da en slik løsning ikke synes å være et realistisk alternativ, lar vi være å gå
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nærmere inn på argumentene for en slik løsning. Vi forutsetter følgelig at
ærekrenkelser også i fremtiden vil være straffbelagt, men at grensene vil bli justert av
hensyn til ytringsfriheten.

KRÅD ser fengselsstraff som et lite hensiktsmessig middel ved skadeoppretting, og i
særdeleshet når det gjelder ærekrenkelser. Ubetinget fengsel ved ærekrenkelse må ses
som en anakronisme i vårt rettssystem. Vi ser det ikke som sannsynlig at fengselsstraff
ved ærekrenkelser vil ha verken en allmenn- eller individualpreventiv virkning. Vi har
rett og slett vanskelig for å forestille oss hva slags ærekrenkelser som vil kunne
resultere i fengselsstraff og desto mindre 1 eller 2 år. Vi foreslår derfor at ved en
lovendring gjøres bøter til eneste strafferettslige reaksjon, selvsagt kombinert med
muligheten av å få pådømt erstatningskrav og mortifikasjonspåstand i straffesaken.

For øvrig har KRÅD  ingen bemerkninger til lovutkastet.
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