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HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING – ENDRINGER I 

STRAFFEPROSESSLOVEN (ETTERFORSKNINGS- OG PÅTALEPLIKT I STORE 

STRAFFESAKER, NYTT STRAFFEBUD OM SERIEOVERGREP MV.) 

 

1. Innledning 

Rettspolitisk forening (Rpf) er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i 

juridiske fag og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare 

rettsstatlige verdier og for å bedre den rettslige situasjonen for sosialt vanskeligstilte grupper.  

Foreninga ønsker med dette å uttale oss om de foreslåtte endringene. 

 

2. Endringer i etterforskningsplikten etter straffeprosessloven § 224  

Rettspolitisk forening har ingen store innvendinger mot å innta endringen i § 224, men stiller 

seg spørrende til behovet for en slik endring all den tid det understrekes i høringsnotatet at 

endringen ikke er ment å endre realiteten av vurderingene som blir gjort i dag. Dersom 

endringen anses nødvendig burde det også konkretiseres i lov hvilke vilkår som inngår i en 

vurdering av innskrenking av etterforskningen i den enkelte sak.  

 

Rettspolitisk forening vil også understreke viktigheten av at en slik endring ikke skal påvirke 

retten til å begjære etterforskningsskritt fra mistenkte.  

 

3. Innføring av nytt straffebud for «serieovergrep» 

Rettspolitisk forening er negativ til innføring av straffebud mot serieovergrep, og deler 

motforestillingene som er fremholdt i høringsnotatets punkt 3.3.1. Utover disse 

innvendingene, som i hovedsak gjelder hensynet til fornærmede, vil Rettspolitisk forening 

også løfte frem hensynet til den tiltalte.  

 

Straffebudet er generelt utformet, og vilkårene for straff etter bestemmelsen er ikke 

konkretisert. Det er uklart hvor mange antall handlinger som vil oppfylle vilkåret om «et 

større antall handlinger». Dersom lovgiver ønsker å innføre et nytt straffebud for 

serieovergrep må det konkretiseres hva som skal til for at straffebudet kan gjøres gjeldende. 

Slik ordlyden i forslaget fremstår i dag vil det kunne føre til vilkårlighet hvilke saker som 

domstolene mener faller inn under bestemmelsen.  

 

Forslaget vil også innebære kriminalisering av handlingsmønster i motsetning til 

straffeforfølgelse av enkelte overtredelser av straffeloven for hver enkelt handling. En slik 



endring støter både mot rettssikkerheten til den enkelte tiltalte og mot grunnleggende 

prinsipper i norsk strafferett. Ved innførelsen av et slikt straffebud vil rettsstaten risikere at 

tiltalte blir dømt for handlinger uten bevisføring og at senere innkommende saker vil bli ansett 

som avgjort ved rettskraftig dom uten at det er blitt gjort noen form for bevisførsel. Det vil 

innebære en uholdbar endring av rettstilstanden. Rettspolitisk forening er svært kritiske til en 

slik endring.  

 

Rettspolitisk forening viser forøvrig til høringssvarene til Oslo tingrett og Oslo 

statsadvokatembeter hva gjelder forslaget om innføring av nytt straffebud for serieovergrep og 

stiller seg bak de motforestillingene som fremmes der. 

*** 

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret i foreninga på e-post styret2@rpf.no. 

 

For Rettspolitisk forening, 

Ida Tønnessen 

 

 

 

 


