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1 Innledning 

Oppgaven omhandler påtaleunnlatelse i norsk straffeprosess, hvordan dette instituttet 

fungerer og hvor veien går videre. Oppgaven drøfter også konfliktrådets rolle i 

straffesystemet, og spesielt hvordan en sak blir forberedt før megling skjer. Disse to 

temaene forekommer på ulike stadier i straffepleien, men har mange korrelasjoner. De 

forenes således også ved at påtaleunnlatelse kan gis med vilkår om megling i 

konfliktråd. Megling i konfliktråd kan være en straffereaksjon, og påtaleunnlatelse med 

slikt vilkår likeså. Ved å benytte påtaleunnlatelse setter påtalemyndigheten en 

prøveperiode hvor straffbare handlinger fra siktede vil gjøre at også forutgående 

straffesak blir aktualisert på nytt. Noen slik etterfølgende kontroll foreligger ikke når 

saken sendes direkte til konfliktrådet for megling. Ved endt megling i konfliktrådet 

anses saken som avsluttet, dette gjelder også når det blir meglet ved vold i nære 

relasjoner. At slike saker megles er relativt nytt, og derfor interessant å se nærmere på. 

 

Utviklingen på strafferettens område taler for en stadig mer differensiert 

straffeutmåling, hvor individualprevensjon og rehabilitering står sentralt.1 Kandidaten 

ser på hvordan personundersøkelser blir benyttet i dagens straffesystem, både ved 

påtaleunnlatelse og megling i konfliktråd. Både påtaleunnlatelse og konfliktråd har fått 

en stadig viktigere rolle i påtalesystemet; påtaleunnlatelse er kommet i stadig sterkere 

søkelys, både for å avlaste domstolen2 og også som rettledningsverktøy for 

påtalemyndigheten. Konfliktrådene har en enorm vekst ikke bare i antall saker de 

behandler, men også hvilke saker de megler i har utviklet seg de siste årene. Spesielt er 

disse temaene viktig for barn; Restorative justice er kommet inn, og konfliktråd er her 

viktig for å få i gang en prosess mellom siktede og fornærmede.  Restorative justice er 

definert som “en måte å reagere mot kriminelle handlinger hvor man balanserer 

ofrenes, gjerningspersonenes og lokalmiljøets behov”, og det er konfliktrådene som 

                                                
1 HR-2010-001849-A 

2 Riksadvokaten (6/1989) pkt. III nr. 3 
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skal være hovedleverandør av praksis.3 Målet er å få alle som er involvert i kriminalitet 

til å delta i straffereaksjon dersom de ønsker det. Gjennom frivillige møter mellom 

offer, gjerningsperson og medlemmer av lokalsamfunnet skal man drøfte den kriminelle 

handlingen og dens følger. Gjerningspersonen forventes å reparere de skader han/hun 

har forårsaket, og både offer og gjerningsperson skal føres tilbake i samfunnet. Alle 

parter som er involvert direkte eller indirekte av den kriminelle handlingen skal få 

tilbud om å delta i denne prosessen.4 

 

Tall fra SSB5 viser en stadig økende bruk av instituttet påtaleunnlatelse. Antallet 

påtaleunnlatelser mellom 1997 og 2003 lå årlig på mellom 200 og 300. I 2009 ble det 

gitt ca. 2000 påtaleunnlatelser på landsbasis. Økningen er stor i løpet av relativt kort 

tidssegment, og det er bare samfunnsstraff av de andre straffeformene som kan vise til 

tilsvarende økt bruk.6 Dette gjør at instituttet i 2009 blir benyttet tilsvarende mye som 

bot ved dom og samfunnsstraff. Spesielt overfor barn og unge er påtaleunnlatelse viktig, 

og for siktede som i gjerningsøyeblikket var mellom 15 og 18 år har betinget 

påtaleunnlatelse som straffereaksjon økt fra 233 i 2004 til 925 i 2009.7 Totalt var det 

ilagt 5781 straffereaksjoner i 2009 for personer mellom 15 og 18 år. Forenklede forlegg 

utgjorde 2 989 av disse, og påtaleunnlatelse var den mest benyttede straffereaksjonen 

etter dette. 

 

Påtaleunnlatelse og konfliktråd har fått en fornyet aktualitet etter at barn og unge ble 

satt i fokus i straffepleien8, og adgangen til å benytte disse instituttene har eskalert i takt 

                                                

3 NOU 2009:22 

4 NOU 2008:15 pkt. 3.4 

5 http://www.ssb.no (Statistisk sentralbyrå) 

6 Samfunnsstraff har stagnert og endog avtatt noe siden 2006, men hadde en kraftig vekst fra 2002 til 
2006. http://www.ssb.no/emner/03/05/straff/fig-2010-06-22-02.html 

7 Prop. 135 L (2010-2011) tabell 2.2 

8 St. meld. nr. 20 (2005-2006), NOU 2008:15 og Prop. 135 L (2010-2011) 
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med dette. Allerede i Soria Moria-erklæringen 20059 slo regjeringen fast at det 

kriminalpolitiske målet blant annet er å rehabilitere bedre. Både påtaleunnlatelse og 

konfliktråd er i dette henseende viktige faktorer. 

2 Hva er påtaleunnlatelse? 

Som hovedregel har politiet en plikt til å etterforske straffbare handlinger.10 En 

etterforskning iverksettes etter forutliggende anmeldelse11, eller at det foreligger 

omstendigheter som gir rimelig grunn til å undersøke om det har blitt begått straffbare 

forhold som skal forfølges av det offentlige.12 Viser politietterforskningen at alle vilkår 

for straff foreligger, er det opp til påtalemyndigheten å avgjøre påtalespørsmålet. En 

slik avgjørelse kan få flere mulige utfall, og ett av disse er påtaleunnlatelse. Dette er en 

skyldkonstatering fra påtalemyndighetens side, og avslutter straffeforfølgningen mot 

siktede uten å involvere domstolen. En påtaleunnlatelse kan både gis betinget eller 

ubetinget, og det kan også settes vilkår og en prøveperiode. Tema for denne fremstilling 

er å redegjøre for reglene rundt påtaleunnlatelse, hovedsakelig etter 

opportunitetsprinsippet i strprl. § 69. 

 

Reglene om påtaleunnlatelse finner man i straffeprosessloven §§ 69 og 70. Strprl. § 69 

omhandler påtalemyndighetens adgang til å unnlate påtale etter en skjønnsmessig 

vurdering, mens etter § 70 kan påtale unnlates av prosessøkonomiske hensyn. 

Skyldkonstateringen fra påtalemyndighetens side med påfølgende straffereaksjon, uten 

domstolsbehandling, kan fra et rettssikkerhetsperspektiv være betenkelig. Saken får sin 

endelige avklaring hos påtalemyndigheten, og på grunn av skyldkonstateringen skiller 

det seg således fra en henleggelse på grunn av bevisets stilling. Noen tilståelse fra 

                                                

9 Politisk plattform for flertallsregjering 2005 

10 Straffeprosessloven (heretter ”strprl.”)  § 224 jfr. § 224 (2), likeså Ot. prp. nr. 106 (2001-2002) pkt. 3. 

11 Påtaleinstruksen § 7-1 

12 Jfr. strprl. § 224 1. ledd 
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siktede kreves ikke, men er det tvil om siktedes skyld er påtalemyndigheten instruert fra 

riksadvokaten om at saken bør oversendes retten.13 At påtaleunnlatelse er en 

strafferettslig reaksjon viser blant annet strafferegistreringsloven § 1 nr. 4, om at 

betingede påtaleunnlatelser etter strl. § 69 skal registreres i strafferegisteret. Videre kan 

siktede kreve en påtaleunnlatelse, både etter strprl. §§ 69 og 70, avgjort av domstolene 

dersom han/hun hevder sin uskyld.14 

 

Påtaleunnlatelse etter § 69 er en mild reaksjon15 som brukes hvor påtalemyndigheten 

finner handlingen lite straffverdig. En påtaleunnlatelse kan gis selv om handlingen etter 

sin art er alvorlig. Straffen kan være betinget eller ubetinget, jfr. strprl. § 69 (2). En 

ubetinget påtaleunnlatelse fører til at siktede ikke vil få ilagt noen begrensninger utover 

at vedkommende er funnet skyldig. Det ligger i konteksten at det fordrer helt spesielle 

forhold hvis man anses som skyldig, men at ingen form for straff ilegges. Betingede 

påtaleunnlatelser skal derimot inneholde betingelser om prøvetid, jfr. § 69 (2), og etter 

strl. § 53 nr. 2 til 5, jfr. strprl. § 69 (3), kan påtalemyndigheten ilegge flere vilkår for 

unnlatelsen. Disse vilkårene varierer blant annet fra meldeplikt overfor politiet til 

opphold i institusjon, jfr. strprl. §§ 53 nr. 2 og 3 g). 

 

2.1 Hvordan gir påtalemyndigheten påtaleunnlatelse? 

Påtaleunnlatelse kan benyttes på en rekke ulike forhold. I straffesaker hvor 

etterforskningen viser at alle vilkår for å ilegge straff er tilstede, men hvor det foreligger 

liten eller ingen straffverdighet, kan påtaleunnlatelse være en adekvat reaksjon. Spesielt 

for førstegangsforbrytere kan påtaleunnlatelse med prøvetid og eventuelle vilkår være 

en god reaksjon. Før opportunitetsprinsippet gjorde innmarsj i strafferetten hadde 

påtalemyndigheten ingen mulighet til å gjøre opp straffeansvaret slik som etter dagens 

praksis. Valget sto mellom påtale og henleggelse. Det er vanskelig å tallfeste dette, da 

det kreves en gjennomgang av sakenes faktum og bevis på henleggelsestidspunktet. 

                                                

13 Riksadvokaten (6/1989) pkt. III også Andenæs (2009) s. 364-368 

14 Jfr. strprl. § 71. 

15 Eskeland (2006) s.161 
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Etter dagens rett vil siktede kunne få en påtaleunnlatelse, og det vil i ettertid være 

enklere å få et korrekt bilde av kriminalstatistikken. Instituttet er viktig både for å kunne 

ha en fullstendig statistikk over alle straffereaksjoner, men også for at alle straffbare 

handlinger skal møtes med en reaksjon av påtalemyndigheten.  

 

Spesielt for førstegangsforbrytere er det viktig at forbrytelsen møtes med en reaksjon. 

En straffesak kan for en førstegangskriminell være svært belastende, og dette kan igjen 

føre til et anstrengt forhold til politiet og domstolen.16 Ved at saken får en avslutning 

hos påtalemyndigheten, blir belastningen hos domstolene også mindre. På grunn av 

adgangen til å sette vilkår og prøvetid, kan en påtaleunnlatelse tilpasses det enkelte 

saksforhold. Adgangen til å kreve overprøving hos domstolene medfører at 

rettssikkerheten til siktede er ivaretatt.  Konstateres det at alle vilkår for straff 

foreligger, kan påtaleunnlatelse være en straffereaksjon som både i tilstrekkelig grad 

ivaretar hensynet til straff og samtidig tar hensyn til siktedes unge alder.  

 

Flere saker kan havne i mellomstilling hos påtalemyndigheten, og det kan være 

vanskelig å bedømme om en sak har så formildende omstendigheter at den bør avgjøres 

med en reaksjon fra påtalemyndigheten, eller om domstolene skal få avgjøre sakens 

utfall. Ved at påtalemyndigheten er gitt kompetansen til å gi betingede og ubetingede 

påtaleunnlatelser, kan påtalemyndigheten selv ta en vurdering av om straffverdigheten, 

hensiktsmessigheten og andre reelle hensyn som spiller inn tilsier at saken ikke bør 

oversendes domstolene. Det har historisk vært gitt påtaleunnlatelse for en rekke ulike 

forhold, og eksemplene er mange. Blant annet ble det gitt mange påtaleunnlatelser for 

overtredelse av landssvikanordningen17, for ulovlig kjøp av legemidler18, brudd på 

veitrafikkloven19 og medlidenhetsdrap20 mv. Påtaleunnlatelsens virkeområde har ingen 

grenser, og det kan i teorien gis påtaleunnlatelse for alle lovbrudd21. 

                                                

16 NOU 2008:15 s. 142 

17 Rt 1953 1153. Det ble gitt 5500 påtaleunnlatelser for landssvik etter 2. verdenskrig, jfr. Innstilling fra 
Justisdepartementet til Stortinget, 1962: Om landssvikoppgjøret. 

18 HR-2005-375-A, siktede hadde tidligere kjøpt og oppbevart rohypnoltabletter, hasjisj og amfetamin. 

19 Rt 1961 990 
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Overfor barn og unge er påtaleunnlatelse et spesielt viktig verktøy. Adgangen til å sette 

vilkår ved påtaleunnlatelse gjør at dette er en dynamisk straffereaksjon, og straffen kan 

tilpasses den enkelte. Ved å sette vilkår innledes et forhold mellom kriminalomsorgen 

og siktede, og gjennom dette har myndighetene mulighet til å monitorere siktedes 

adferd over tid fremfor å gjøre opp straffeforholdet på stedet. Påtaleunnlatelse vil kunne 

gi bedre oppfølging enn for eksempel bøter.22 Prøvetiden etter § 69 (2) er to år, og gjør 

siktede seg skyldig i nye straffbare forhold innenfor denne tidsrammen vil 

påtaleunnlatelsen bortfalle, og også det straffbare forholdet som lå til grunn for denne 

bli tatt med i den nye straffesaken, jfr. § 74 (3). 

3 Historisk om påtaleunnlatelse 

Langt inn i 1800-tallet rådet legalitetsprinsippet i norsk straffeprosess.23 Dette 

prinsippet har her en annen betydning enn i forvaltnings- og forfatningsretten, hvor 

legalitetsprinsippet krever hjemmel for å gripe inn i individers rettssfære. Etter det 

straffeprosessuelle legalitetsprinsippet må påtalemyndigheten reise sak for domstolene 

når skyld hos siktede kan konstateres. Prinsippet hadde sammenheng med de absolutte 

straffeteoriene som rådet på den tiden; at man gjennom straff kunne gjenopprette 

rettferdighet. Det var ingen utvei utenom påtale når vilkårene for straff forelå, saken 

måtte avgjøres av domstolene. Hensynet til straffverdighet ble ikke drøftet i prosessen 

frem mot tiltale.  

3.1 Fra absolutt påtale til opportunitet 

På midten av 1800-tallet begynte tankegangen om at ubetinget straffeforfølgelse for 

ethvert brudd på straffelovgivningen kunne få uheldige konsekvenser, og at 

                                                                                                                                         

20 Rt 1999 1898 

21 Riksadvokaten (6/1989) III nr. 2 

22 NOU 2008:15 s. 14 

23 Røstad (1981) s. 85 og Mæland (2004) s. 226 
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skadevirkningene kunne overgå den offentlige interessen i at vedkommende ble 

straffet.24 Tanken om at påtalemyndigheten burde ha en adgang til ikke å reise tiltale når 

spesielle forhold forelå vant stadig oppslutning, og dette prinsippet fikk betegnelsen 

“opportunitetsprinsippet”. Opportunitet kommer fra opportun som betyr beleilig, 

hensiktsmessig, formålstjenlig.25 Prinsippet innebærer at det er opp til myndighetenes 

skjønn hvorvidt et straffbart forhold, hvor alle vilkårene for straffbarhet foreligger, skal 

sanksjoneres.26 Ved utformingen av en ny straffeprosesslov rundt år 1880 hersket det 

divergerende syn på hvorvidt det skulle foreligge absolutt eller relativ påtaleplikt. 

Utfallet ble § 85 i straffeprosessloven av 1887, og det var de relative kreftene som til 

slutt vant frem.  

 

3.2 Straffeprosessloven 1887 § 85 

Straffeprosessloven av 1887 ble satt i kraft 1. januar 189027, og dens § 85 om 

påtaleunnlatelse, lød ved lovens vedtakelse: 

Uden hensyn til bevisets stilling kan paatale undlades: 

1. I de tilfælde, hvor lovgivningen indeholder særlig hjemmel hertil. 

2. Naar reglerne for strafudmaaling i tilfælde af flere forbrydelsers sammenstød 

medfører, at ingen eller blot en ubetydelig straf vilde komme til anvendelse. 

3. I tilfælde, hvor børn i henhold til straffeloven kan indsættes i opdragelses- eller 

redningsanstalt, saafremt der tilveiebringes sikkerhed for, at barnet enten vil blive 

indsat i saadan anstalt eller paa anden lignende maade søges forbedret. 

Ogsaa ellers kan paatale undlades, naar det antages, at intet offentligt hensyn kræver, 

at forbrydelsen straffes, navnlig naar særdeles lang tid er hengaaet siden dens 

forøvelse, eller særdeles formildende omstændigheter foreligger. 

 

                                                

24 Røstad (1981) s. 85. 

25 http://www.sprakradet.no 

26 NOU 2003:15 pkt. 12.4 

27 Lovens § 491. 
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Etter ordlyden av “[U]den hensyn til bevisets stilling” kan det se ut som at 

påtaleunnlatelse kunne finne sted selv om siktede ikke kunne bevises skyldig. Slik var 

regelen imidlertid ikke å forstå28, og riksadvokaten ga ved to anledninger instrukser om 

dette. Først i Ot. meld. nr. 2 1912 om at unnlatelse bare kan gis “når man mener at 

siktedes skuld er beviselig”, deretter ble dette presisert til at påtaleunnlatelse bare kunne 

gis “i tilfelle hvor påtalemyndigheten anser de foreliggende beviser tilstrekkelig til 

fellelse”.29 Ikke bare måtte siktede anses skyldig av påtalemyndigheten, det måtte også 

foreligge tilstrekkelige bevis til å felle vedkommende. Skulle tiltalte ikke bli straffet for 

handlingen som var påtalt, kunne forfølgning for de øvrige unnlatte forhold gjenopptas, 

jfr. lovens § 87 (2). 

 

Lovens § 85 (1) nr. 1 henviste til lovgivning som inneholdt regler om påtaleunnlatelse. 

Et eksempel på at en lov inneholdt en slik regel er den nå opphevede lov om 

løsgjengeri.30 Etter lovens § 28 kunne blant annet påtale unnlates hvis siktede avholdt 

seg fra å nyte alkoholholdig drikke i et år. Et av straffebudene31 dette gjaldt var 

forstyrelse av den alminnelige fred og orden (§ 17). 

 

Regelen i § 85 nr. 2 hadde en prosessøkonomisk utforming i forhold til den 

kriminalpolitiske nr. 1. Påtale kunne unnlates hvor konstatering av skyld på 

vedkommende punkt ikke vil ha noe å si for utmålingen av straff.32 Begrunnelsen lå 

først og fremst i kostnadene med å etterforske og prosedere en sak som uansett ikke 

ville ha noe å si for straffeutmålingen. Et eksempel fra rettspraksis finner man i Rt 1968 

228 hvor man unnlot å påtale to tyverier begått kort tid før en voldtekt. 

 

Etter § 85 nr. 3 kunne påtaleunnlatelse benyttes for unge lovbrytere. Behandling i 

anstalter eller annen oppfølgning skulle hindre tilbakefall til kriminalitet, og saken ble 
                                                

28 Røstad (1981) s.101 

29 Riksadvokaten (23. oktober 1918) 

30Lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab 

31 Jfr. lovens § 28 

32 Røstad (1981) s. 104 
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avgjort med påtaleunnlatelse hos påtalemyndigheten. Regelen ble opphevet allerede i 

1900, da den ble flyttet over til vergerådsloven av 1896.33 Med denne loven ble Norge 

det første landet i verden med offentlig barnevern.34 Loven fungerte frem til vedtakelse 

av en egen barnevernslov i 1953. Lovens §§ 57 og 58 ga hjemmel for å unnlate påtale 

overfor unge lovbrytere. Denne loven hadde sitt virke frem til 1965, da ble den 

opphevet og hjemmelen for påtaleunnlatelse flyttet til “lov om strafferettslege åtgjerder 

mot unge lovbrytarar”.35 Denne loven ble imidlertid opphevet 4. april 1975, og 

hjemmelen ble flyttet tilbake til barnevernsloven av 1953 §§ 57 og 58. 

 

Riksadvokaten instruerte tidlig om å vise forsiktighet ved påtaleunnlatelse, og i et 

rundskriv i 191936 ga han instruksjon om at påtaleunnlatelse som regel ikke måtte 

anvendes hvor tilståelse ikke forelå. Dette ble senere lempet til at unnlatelse ikke burde 

benyttes hvor siktede ikke hadde erkjent de faktiske forhold han/hun var siktet for.37 

 

Strprl. 1887 § 85 (2) ga adgang til å gi påtaleunnlatelse etter opportunitetsprinsippet. 

Vilkåret for slik påtaleunnlatelse var “naar det antages, at intet offentligt hensyn kræver, 

at forbrydelsen straffes”. Dette strenge kravet ble allerede fra loven ble gitt tolket 

innskrenkende.38 Francis Hagerup skrev i “Straffeproces” (1892) at det åpenbart var 

lovens mening at påtale kunne unnlates også når hensynene som talte for 

påtaleunnlatelse oppveide de som talte mot. Dette måtte ses på som en avveiningsnorm 

fremfor den dagjeldende rigide adgangen.  

                                                

33 I utgangspunktet het den “Lov om Behandling af forsømte Børn”, men dette ble senere endret til 
“Vergerådsloven” 

34 NOU 2009:08 pkt. 3.5 

35 Loven satt i kraft 1. februar 1966, jfr. St. meld. nr. 20 (2005-2006) 

36 Riksadvokaten (4. august 1919) 

37 Riksadvokaten (7. november 1935) 

38 Røstad (1981) s. 106 
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Da straffeloven av 1902 ble vedtatt39 kom det endringer i straffeprosessloven av 1887 § 

85 (2), og etter vedtakelsen lød denne; 

Ogsaa ellers kan paatale undlades, naar det antages, at intet offentligt hensyn kræver, 

at forbrydelsen straffes, navnlig naar særdeles lang tid er hengaaet siden dens 

forøvelse, eller særdeles formildende omstændigheter foreligger. Undladelsen kan 

gjøres betinget af, at sigtede ikke gjør sig skyldig i en ny forsætlig forbrydelse eller 

forseelse i løbet af en vis, af paatalemyndigheden sat frist, der ikke maa overstige den 

for den strafbare handlingen satte forældelsesfrist og i ethvert fald ikke 2 aar. 

 

Påtalemyndigheten fikk etter tilføyingen av § 85 (2) 2. pkt. mulighet til å sette en 

betingelse ved påtaleunnlatelsen, og således mulighet til å følge opp siktede i en 

tidsperiode. Begrensningen i prøvetiden var den straffbare handlings foreldelsesfrist, og 

denne kunne uansett ikke overstige to år. 

 

3.2.1 Åpnet adgang for bruk av opportunitetsprinsippet 

Strprl. 1887 § 85 (2) 1. pkt. viste til at det navnlig skal vektlegges “særdeles 

formildende omstændigheter” og om “særdeles lang tid er hengaaet siden dens 

forøvelse.”. Etter en lovrevisjon i 1955 ble dette tatt ut av lovteksten, og straffelovrådet 

uttalte: “[at] disse momentene skal komme i betraktning er klart, men det må alltid 

være en samlet vurdering av omstendighetene ved en handling som blir avgjørende”.
40

 

Loven ble også endret til at det forutsattes at det måtte foreligger “særlige forhold” om 

påtaleunnlatelse skulle kunne finne sted. Dette synspunktet ble trolig lagt til grunn 

tidligere, men det fikk i alle fall sin stadfestelse i lovens ordlyd etter revisjonen i 1955. 

Det var spesielt Francis Hagerup sine tanker som her fikk gjennomslag. Ordlyden ble 

endret til at påtale kunne unnlates “så fremt slike særlige forhold er til stede at 

påtalemyndigheten etter en samlet vurdering finner at overveiende grunner taler for 

ikke å påtale handlingen”. Termen “offentlige hensyn” ble dermed tatt ut av 

bestemmelsen, og dette sammen med den samlede vurderingen som skulle finne sted 

åpnet adgangen for å gi påtaleunnlatelse etter opportunitetsprinsippet. Paragrafen viste 

også til to hensyn som kunne spille inn i vurderingen om påtaleunnlatelse skal gis; om 

                                                

39 I kraft fra 1. januar 1905, jfr. lov ikrafttredelsesloven 

40 SRI 1952 s. 41 
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det hadde gått særlig lang tid siden lovbruddet ble utøvd og/eller om det forelå særlige 

formildende omstendigheter.  

4 Gjeldende rett 

I gjeldende rett er adgangen til å gi påtaleunnlatelse regulert i straffeprosessloven 1981 

§§ 69 og 70. Saksbehandlingsreglene er definert i påtaleinstruksen kapittel 18, og 

nærmere retningslinjer for bruken er beskrevet i riksadvokatens rundskriv av 17. 

november 1989. 

 

4.1 Straffeprosessloven 1981 § 69 

Straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 § 69 lyder: 

Selv om straffeskyld anses bevist, kan påtale unnlates såfremt slike særlige forhold er til 

stede at påtalemyndigheten etter en samlet vurdering finner at overveiende grunner 

taler for ikke å påtale handlingen. 

Unnlatelse av påtale etter første ledd kan gjøres betinget av at siktede i prøvetiden ikke 

gjør seg skyldig i noen ny straffbar handling. Prøvetiden er to år fra den dag det blir 

besluttet å unnlate påtale, men ikke lenger enn foreldelsesfristen for adgangen til å 

reise straffesak for handlingen. 

Unnlatelse av påtale kan også gjøres betinget av slike vilkår som er nevnt i straffeloven 

§ 53 nr. 2, nr. 3 bokstavene a-h, nr. 4 og nr. 5. Den siktede skal på forhånd få adgang 

til å uttale seg om vilkårene. Når den siktedes forhold gir grunn til det, kan 

påtalemyndigheten i prøvetiden oppheve eller endre vilkår som er fastsatt og sette nye 

vilkår. 

 

Vilkårene for å unnlate påtale er etter ordlyden i § 69 at straffeskyld anses bevist, at 

særlige forhold er til stede og endelig at overveiende grunner taler for ikke å påtale 

handlingen etter en samlet vurdering. For at skyld skal anses bevist, må alle 

straffbarhetsvilkår være oppfylt. Dette gjør at alle materielle krav som må ligge til 

grunn for en eventuell domfellelse også må være tilstede når påtaleunnlatelsen gis. 

Dermed kan det blant annet ikke gis påtaleunnlatelse hvor siktede er under den 

straffbare lavalder, jfr. strl. § 46. Heller ikke hvor det kreves “allmenne hensyn” for å 
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reise påtale kan påtaleunnlatelse gis uten at slike hensyn foreligger.41 

Påtalemyndigheten avgjør selv hvorvidt slike hensyn foreligger.  

 

Det stilles samme krav til saksbehandlingen i saker som avgjøres med påtaleunnlatelse 

som hvor forelegg, tiltalebeslutning eller annen avgjørelse blir resultatet hos 

påtalemyndighet.42 At det kreves “særlige forhold” for påtaleunnlatelse etter strprl. § 69 

viser til at utgangspunktet er påtale.43 Hva som kan bli tatt med i betraktningen om det 

foreligger slike “særlige hensyn” som loven krever, er blant annet lovbryters alder, 

sykdom, førstegangsovertredelse, tiden siden handlingen ble begått, muligheten for 

rehabilitering, forbrytelsens karakter mv.44 Påtaleunnlatelse anses som spesiell 

forvaltningsrett, og dermed følger de forvaltningsmessige prinsippene behandlingen. Et 

av disse er likhetsprinsippet som er et forbud mot vilkårlig forskjellsbehandling. De 

forvaltningsmessige prinsippene tillater heller ikke at utenforliggende hensyn trekkes 

inn i vurderingen.45 

 

Riksadvokaten har instruert at det på enkelte områder bør vises varsomhet med å gi 

påtaleunnlatelse. Etter rundskrivet46 må det foreligge ekstraordinære forhold hvis det 

skal kunne gis påtaleunnlatelse for volds-, sedelighets- eller narkotikaforbrytelser. Dette 

er i tråd med de strafferettslige områdene som riksadvokaten i dag prioriterer høyest.47  

 

4.1.1 Nærmere om “særlige forhold” 

Loven gir ingen anvisning på hva som skal vektlegges ved ”særlige forhold”, men fra 

ordlyden i straffeprosessloven av 1887 § 85 (2) før lovendringen i 1955 kan noe 

                                                

41 Mæland (2004) s. 225 og Andenæs (2009) s. 365 

42 Riksadvokaten (6/1989) pkt. II 

43 Bjerke/Keiserud (1996) s.210 

44 Mæland (2004) s. 226 

45 Hov (1983) s.142-144. 

46 Riksadvokaten (6/1989) 

47Riksadvokaten (1/2010) IV 
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veiledning hentes. I straffeprosessloven av 1887 var det to forhold som ble fremhevet i 

lovteksten; når særlig lang tid hadde gått siden den straffbare handlingen fant sted, eller 

når det forelå særdeles formildende omstendigheter. Straffelovrådet drøftet momentene, 

men fant det overflødig å ha de med i lovteksten og uttalte følgende: 

At disse momentene skal komme i betraktning er klart, men det må alltid være en samlet 

vurdering av omstendighetene ved en handling som blir avgjørende.
48

 

 

De særlige forholdene kunne referere seg til selve lovbruddet, objektive momenter, eller 

til særtrekk ved lovbryter, subjektive momenter. Også momenter etter handlingen kunne 

være avgjørende. På starten av 1900-tallet ble de objektive momentene tillagt vekt49, 

men i senere tid har de subjektive momentene blitt tillagt stadig mer vekt.  I 

riksadvokatens rundskriv av 17. august 1921 sto det at siktedes alder og tidligere 

forhold kan spille inn ved vurderingen av særlige forhold.  Hensynet til fornærmede 

kunne her også gjøre seg gjeldende. Etter rundskrivet burde påtaleunnlatelse benyttes 

først og fremst ovenfor lovbrytere under 21 år. Andre relevante momenter var siktedes 

helse, sinnstilstand, familieforhold og oppvekstsvilkår. De etterfølgende momentene 

kunne være tegn til anger eller bedring i siktedes liv. 

 

I gjeldende rundskriv fra riksadvokaten50 vises det til individual- og allmennpreventive 

hensyn. Rundskrivet statuerer at det ofte vil være allmennprevensjon som taler mot 

påtaleunnlatelse. Desto mer graverende forhold det gjelder, desto sterkere må de 

individuelle grunnene for påtaleunnlatelse være. Allmennheten forventer at straffbare 

handlingen blir straffet, og dette må også reflekteres når påtaleunnlatelse gis. Det er 

altså de individuelle hensynene som står mot de allmennpreventive. De individuelle 

hensynene kan knytte seg til handlingen, til siktedes person eller til etterfølgende 

omstendigheter etter gjeldende rundskriv. Tredjemanns interesse i avgjørelsen skal 

normalt ikke tillegges vekt.  

 

                                                

48 SRI 1952 s. 41 

49 Røstad (1981) s. 110 

50 Riksadvokaten (6/1989) 
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4.2 Straffeprosessloven 1981 § 70 

Straffeprosesslovens § 70 lyder: 

Påtale kan unnlates når reglene for straffeutmåling ved sammenstøt av flere 

forbrytelser eller forseelser medfører at ingen eller bare en ubetydelig straff ville 

komme til anvendelse. 

Påtale kan også unnlates når det er ilagt militær refselse for forholdet. 

 

Prosessøkonomisk påtaleunnlatelse kan ikke gis betinget, sml. strprl. § 69 (2) og (3), 

men er betinget i den forstand at hvis siktede ikke blir domfelt, kan straffeforfølgningen 

mot siktede gjenopptas, jfr. strprl. § 74 (4).  

 

Dagens straffeprosesslovs § 70 er en videreføring av straffeprosessloven av 1887 § 85 

(1) nr. 2. Ordlyden er lik Straffeprosesslovkomitéens utkast51, med unntak av § 70 (2) 

som ble tilføyd ved lov av 24. juni 1994 nr. 36. Etter annet ledd kan påtale også 

unnlates når siktede er ilagt militær refselse for forholdet52. Legislativt har regelen 

samme begrunnelse som sin forgjenger, og det stilles samme krav til 

straffbarhetsvilkårene som ved påtaleunnlatelse etter opportunitetsprinsippet i strprl. § 

69.53 

 

Riksadvokaten har i rundskriv 6/1989 VI gitt retningslinjer for bruk av påtaleunnlatelse 

etter lovens § 70. Påtaleunnlatelse kan benyttes: 

[..] forut for tiltale når en alvorlig og/eller omfattende straffesak er under 

etterforskning eller er ferdig etterforsket, og en fullstendig etterforskning av de nye 

forhold vil forsinke påtaleavgjørelsen og/eller rettsbehandlingen av hovedsaken uten å 

ha nevneverdig betydning for straffeutmålingen. 

 

                                                

51 Ot. prp. nr. 35 (1978-1979) 

52 Militære disiplinærlov 

53 Riksadvokaten (6/1989) VI med videre henvisning til Rt 1968 495 



 15

De samme hensyn gjør seg gjeldende for straffbare forhold som inntrer mellom 

tiltaletidspunktet og hovedforhandlingen, selv om dette ikke fører til utsettelse av 

hovedforhandlingen. Dette er for å økonomisere med knappe ressurser.54 

De prosessøkonomiske hensyn som lå til grunn for straffeprosessloven av 1887 § 85 (1) 

nr. 2 er fortsatt aktuelle, og bestemmelsen er i realiteten lik i dag som ved vedtakelsen 

av den første bestemmelsen i 1887. 

 

4.3 Adgangen til å sette vilkår 

En påtaleunnlatelse foretatt etter opportunitetsprinsippet kan gjøres betinget av at 

siktede ikke begår nye straffbare handlinger i en prøveperiode på to år, jfr. strprl. § 69 

(2). Prøveperioden er to år fra den dag påtaleunnlatelse blir besluttet, men ikke lenger 

enn foreldelsesfristen for adgangen til å reise straffesak.55 Begår siktede nye straffbare 

handlinger i prøvetiden kan straffeforfølgningen gjenopptas, jfr. § 74 (3). 

I tillegg til prøveperiode kan det ved påtaleunnlatelse etter strprl. § 69 settes vilkår som 

nevnt i strl. § 53 nr. 2, nr. 3 bokstav a – h, nr. 4 og nr. 5, jfr. strprl. § 69 (3). 

Påtalemyndigheten kan ikke sette andre vilkår enn de som her er uttrykkelig opplistet. 

Dette i motsetningen til domstolene som har en videre adgang til å sette vilkår i en dom, 

jfr. ordlyden i strl. § 53 (3) “retten kan også sette andre vilkår for utsettelsen, bl.a.”. 

Settes det vilkår etter § 69 (3) må det også gis en prøvetid etter paragrafens annet ledd.56 

Siktede skal på forhånd få adgang til å uttale seg om vilkårene, jfr. § 69 (3). Skal 

påtaleunnlatelsen gis betinget, må det fremgå at prøvetid og eventuelle vilkår er gitt. 

Fastsatte vilkår kan oppheves eller endres i prøvetiden når siktedes forhold gir grunn til 

det, jfr. strprl. § 69 (3) siste pkt. 

 

                                                

54 Riksadvokaten (6/1989) VI 

55 Jfr. strprl. § 69 (2) 2. pkt. Fristene for foreldelse står i strl. §§ 67-69. 

56 NOU 2008:15 s. 73 
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4.3.1 Hvilke vilkår kan ilegges? 

Adgangen til å gjøre en påtaleunnlatelse betinget av vilkår er regulert i strprl. § 69 (3) 1. 

pkt. Bestemmelsen henviser til strl. § 52 nr.2 til nr. 5, som også regulerer hvilke vilkår 

domstolen kan sette ved en doms- eller fullbyrdingsutsettelse. 

 

Påtalemyndigheten kan sette som vilkår at siktede melder seg for politiet til bestemte 

tider, jfr. strl. § 53 nr. 2. Denne perioden er to år om ikke annet blir fastsatt. Videre kan 

det settes vilkår om at siktede overholder bestemmelser om oppholdssted, arbeid, 

utdanning eller samkvem med bestemte personer. Siktede kan også ilegges 

innskrenkninger i rådighet over inntekter og formue, samt vilkår om oppfyllelsen av 

økonomiske forpliktelser, henholdsvis § 53 nr. 3 a og b. Vilkår etter § 53 nr. 3 c kan 

være at siktede avholder seg fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende 

midler, og etter § 53 nr. 3 d at den siktede gjennomgår kur for å motvirke misbruk av 

alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. Gjennomføring av 

narkotikaprogram eller program mot ruspåvirket kjøring kan ved samtykke settes som 

vilkår for personer som har overtrådt veitrafikkloven § 31, § 22 (1), og som har problem 

med alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, jfr. strl. § 53 nr. 3 e. 

Påtaleunnlatelsen kan også inneholde vilkår om psykiatrisk behandling, og opphold i 

heim eller institusjon, jfr. § 53 f og g. 

 

Megling i konfliktråd kan etter § 53 nr. 3 h også settes som vilkår ved påtaleunnlatelse. 

Vilkåret omfatter at også en eventuell avtale som inngås i meglingsmøte skal 

overholdes fra siktedes side. Det ikke noe vilkår for at megling skal anses vellykket at 

noen avtale blir etablert mellom partene. Vilkåret forutsetter at både fornærmede og 

siktede samtykker til slik megling. Samtykke kreves i alminnelighet ved megling i 

konfliktråd, jfr. konfliktrådsloven § 5. 

 

Endelig kan det etter strl. § 53 nr. 4 og 5 settes som vilkår at siktede yter erstatning og 

oppreisning til fornærmede eller andre skadelidte, og at siktede betaler 

underholdsbidrag som er forfalt eller forfaller i prøvetiden, jfr. strprl. § 69 (2). 
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4.4 Hvilke følger får en påtaleunnlatelse? 

Som nevnt ovenfor vil ikke en ubetinget påtaleunnlatelse få noen strafferettslige følger 

utover å være en skyldkonstatering fra påtalemyndighetens side. Det kan være 

belastende å få en skyldkonstatering, og derfor kan personer ilagt påtaleunnlatelse kreve 

at domstolen avgjør skyldspørsmålet. De strenge prosessuelle reglene når domstolen 

skal avgjøre skyldspørsmålet gjenspeiler rettssikkerhetsprinsippene som her råder, jfr. 

strprl. §§ 33 flg. Ubetinget påtaleunnlatelse er svært lite utbredt. De aller fleste 

påtaleunnlatelser er betinget, og inneholder dermed en prøvetid og eventuelle vilkår. 

Når en straffereaksjon blir ilagt, slik som påtaleunnlatelse, får siktede også en rekke 

rettigheter som skal sikre at blant annet uskyldige ikke blir dømt, at riktig straff blir 

utmålt, at alle saksbehandlingsregler har blitt fulgt osv. Dette er rettssikkerhetsgarantier 

som enhver rettsstat har. Skyldkonstateringen vil også kunne få negative konsekvenser 

for vedkommende utover den utmålte straffen. 

 

4.4.1 Kreve domstolsbehandling 

Som nevnt ovenfor er en påtaleunnlatelse en strafferettslig reaksjon,57 og siktede kan 

kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten om den ikke frafaller siktelsen, 

jfr. strprl. § 71. Dette gjelder både for påtaleunnlatelse etter opportunitetsprinsippet, § 

69, og ved prosessøkonomisk påtaleunnlatelse etter § 70. Adgangen til å kreve 

domstolsbehandling av prosessøkonomisk påtaleunnlatelse er relativt nytt, og ble tatt 

inn i straffeprosessloven ved en lovendring 10. desember 2010.58 Bakgrunnen for denne 

endringen var et brev fra riksadvokaten i 2005 hvor det kom frem at den daværende 

manglende adgangen til å kreve domstolsbehandling av prosessøkonomiske 

påtaleunnlatelser trolig var i strid med EMK art. 6. Også i juridisk litteratur59 ble det 

hevdet at denne manglende adgangen var i strid med EMK art. 6. 

 

                                                

57 Se også Rt 1968 495 

58 Lov om endringer i straffeprosessloven mv. 

59 Aall (1995) s. 265 
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Begjæringen om domstolsbehandling må være fremsatt innen en måned etter at siktede 

fikk melding om påtaleunnlatelsen, jfr. § 71 2. pkt. Regelen om oppfriskning i strprl. § 

318 (1) gjelder også for begjæring om domstolsbehandling ved påtaleunnlatelse, og en 

anmodning som blir fremsatt etter fristens utløp kan dermed også tas til følge av retten 

dersom oversittelsen ikke bør legges den ankede part til last, eller at det foreligger 

særlige grunner som tilsier at anken bør prøves. Setter siktede frem en begjæring om 

domstolsbehandling, er det opp til påtalemyndigheten å bringe saken inn for retten, jfr. 

§ 71 1.pkt. 

 

4.4.2 Påklage vedtaket 

Siktede kan også påklage en påtaleunnlatelse til overordnet påtalemyndighet etter strprl. 

§ 59 a nr. 2. Det er alminnelig antatt at adgangen til å overprøve vedtak vil føre til større 

sikkerhet for at avgjørelsen blir riktig.60 Klageadgangen til overordnet myndighet vil 

kunne være arbeidsbesparende for domstolene; ved at saken får en fornyet behandling 

vil eventuelle materielle og prosessuelle feil kunne bli avdekket, og saken således 

avgjort uten å involvere domstolen. Overordnet myndighet vil også kunne få større 

innsikt i hvordan påtalespørsmålet avgjøres hos underordnet myndighet.61 

Klageadgangen gjelder ikke vedtak fattet av riksadvokaten, jfr. § 59a (2). 

Adgangen til klage gjelder for den som påtaleunnlatelsen retter seg mot, men også for 

andre med rettslig klageinteresse, jfr. strprl. § 59a (2). Hjemmelen for overordnet 

myndighet til å omgjøre en underordnet myndighet sine avgjørelser følger av strprl. § 

75, men antas også å følge av alminnelige forvaltningsregler. 

 

4.4.3 Registrering i strafferegisteret 

Gjeldende rett for uthenting av informasjon av strafferegisteret er 

strafferegistreringsloven med tilhørende forskrift.62 Opplysninger om en ubetinget 

påtaleunnlatelse vil ikke bli inntatt i strafferegisteret, sml. forskriftens § 2 nr. 1. Gis det 
                                                

60 NOU 1992:28 pkt. 3.3 om overprøving av forvaltningsvedtak. 

61 Frihagen (1992) s. 221. 

62 Strafferegistreringsforskriften 
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en betinget påtaleunnlatelse vil denne inngå i ovenfor nevnte register dersom det gjelder 

en forbrytelse63. Strafferegisteret inneholder også endringer av vilkår fastsatt ved 

betinget påtaleunnlatelse etter § 69 (3), jfr. forskriftens § 2 nr. 1. (2). Er det utført en 

personundersøkelse eller mentalobservasjon skal det gjøres anmerkning om dette i 

strafferegisteret, se nedenfor.  

 

Registeret er i utgangspunktet et verktøy til bruk i strafferettspleien, jfr. 

strafferegistreringsloven § 2 og forskriftens § 6. Politi, påtalemyndighet og domstol kan 

fremsette begjæring om å innhente opplysninger om personer i strafferegisteret. Utover 

dette kan politiet utferdige politiattest til annet bruk enn for strafferettspleien, jfr. lovens 

§ 5. Det er i dette henseende aktuelt å se på hvilke straffereaksjoner som blir med i en 

slik attest. 

 

Strafferegistreringslovens § 5 gir politiet myndighet til å utferdige politiattest. Attesten 

skal inneholde opplysninger om “hvorvidt en person har vært gjenstand for 

strafferettslige reaksjoner eller for andre tiltak i anledning av straffbare handlinger 

som han har begått”. I Ot.prp. nr. 21 (1970-1971) er det presisert at påtaleunnlatelse er 

en strafferettslig reaksjon i dette henseende. Dersom hjemmelen for å få utstedt 

politiattest ikke sier noe om hvilken type attest det gjelder, skal det utstedes ordinær 

politiattest. Hva denne attesten inneholder er regulert i strafferegistreringsloven § 6, 

som avgrenser hvilke reaksjoner fra strafferegisteret som ikke skal medtas. 

Politiattesten skal ikke inneholde påtaleunnlatelse for forseelse, ubetinget 

påtaleunnlatelse for forbrytelse eller overføring av straffesak til megling i konfliktrådet 

etter strprl. § 71a, jfr. strafferegistreringsloven § 6, jfr. og forskriftens § 15. Heller ikke 

en betinget påtaleunnlatelse for forbrytelse skal inntas dersom det har gått mer enn to år 

siden denne ble meddelt, jfr. lovens § 6 nr. 5. 

 

Uttømmende politiattest viser alle strafferettslige reaksjoner64, selv om de ligger langt 

tilbake i tid. I Politidirektoratets rundskriv av 19. februar 200965 fremkommer det at en 

                                                

63 Strafferegistreringsloven § 1 nr. 4  

64 Ot. prp. nr. 108 (2008-2009) 
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uttømmende politiattest skal inneholde alle straffbare reaksjoner mot vedkommende 

person, også de reaksjoner som ikke medtas i ordinær politiattest. Det presiseres at 

henlagte saker ikke skal tas med. Påtaleunnlatelse etter strprl. § 69 skal anmerkes, men 

ikke prosessøkonomisk påtaleunnlatelse etter strprl. § 70. Overføring til konfliktråd i 

medhold av strprl. § 71a skal bare anmerkes når det det er mindre enn to år siden 

meglingen ble avsluttet med godkjent avtale, og vedkommende ikke har begått nye 

straffbare forhold i prøveperioden.66 Adgangen til uttømmende politiattest er svært 

begrenset. Hovedsakelig er det til politi, påtalemyndighet, domstolen, 

Justisdepartementet, Politidirektoratet, fengselsvesenet og leder av det enkelte kontor 

for Kriminalomsorgen i frihet at en slik attest kan utstedes, jfr. forskriftens §§ 6, 6b og 

12. 

 

Begrenset politiattest er en samlebetegnelse på attester som inneholder spesifikke 

straffbare forhold, anvist i spesiallovgivningen. Om ikke hjemmelen spesifiserer noe 

annet, skal attesten være uten begrensning tilbake i tid. For begrensede politiattester vil 

det være spesifisert hvilke straffebud som er aktuelle. Dette blir benyttet blant annet ved 

ansettelse i barnehage, hvor en slik attest skal inneholde hvorvidt søkeren er siktet, 

tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. 

 

Regelverket er på dette området uoversiktlig, og ikke laget for en tidsalder hvor alt mer 

eller mindre foregår elektronisk. Politiregisterloven67 vil ved sin ikrafttredelse gi større 

forutberegnelighet for når personopplysninger kan utleveres68, dette vil igjen styrke 

personvernet. 

 

                                                                                                                                         

65 Politidirektoratet (3/2009) s. 3 

66 Justisdepartementets brev av 3. mai 2007 til Politidirektoratet, jfr. Politidirektoratets rundskriv (3/2009) 
pkt. I b. Politiregisterloven inneholder en tilsvarende regel i § 41 nr. 1 bokstav a. 

67 Politiregisterloven. (Loven er vedtatt men ikke trådt i kraft per 25.11.11) 

68 Merknad av Holmboe, Morten til politiregisterloven § 37 på http://www.lovdata.no 
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4.4.4 Ingen rett til erstatning 

Selv om påtaleunnlatelse er en skyldkonstatering fra påtalemyndighetens side, gir dette 

mange av de samme følgene som straffereaksjoner ilagt av domstolene. Blant annet kan 

man ikke søke staten om økonomisk kompensasjon for tap som forfølgningen har påført 

siktede, jfr. strprl. § 444 (1) a). Bestemmelsen hjemler erstatning til de som har blitt 

frifunnet. Det er presisert i forarbeidene at verken påtaleunnlatelse etter §§ 69 eller 70, 

samt overføring til konfliktrådet etter § 71a, gir rett til erstatning69 etter denne 

bestemmelsen. Presiseringen antyder at dette har vært såpass uklart at det trengte å bli 

presisert konkret i et ellers sparsommelig og kort forarbeid. 

 

Etter strprl. § 444 (1) c) har siktede krav på erstatning hvis han/hun har vært pågrepet 

og fengslet i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 5 

eller FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 9. I forarbeidene er 

det presisert at dette gjelder selv om saken ender med at han/hun får påtaleunnlatelse for 

forholdet.70 Begge disse presiseringene gjenspeiler den spesielle posisjon som 

påtaleunnlatelse har, spesielt den ubetingede og grensen mot straffrihet. 

 

4.5 Hvilken myndighet kan ilegge påtaleunnlatelse? 

Avgjørelsen om å unnlate påtale må treffes av kompetent påtalemyndighet.71 For 

forseelser er dette som hovedregel politiet, om ikke tiltalespørsmålet hører under 

Kongen. Politiet har også påtalekompetanse i saker som ligger under strprl. § 67 (2) 

hvor slikt samtykke har blitt gitt. I saker som gjelder forbrytelser ligger 

påtalekompetansen under statsadvokaten, om ikke denne er lagt til riksadvokaten eller 

Kongen.72 

  

                                                

69 Ot.prp. nr. 77 (2001-2002) s. 80 

70 Ot.prp. nr. 77 (2001-2001) s. 81 

71 Jfr. påtaleinstruksen § 18-2 

72 Jfr. strprl. § 66 
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For forbrytelser som kan straffes med fengsel inntil 21 år og etter strl. kapittel 8, 9 og 

10, tilhører påtalekompetansen riksadvokaten, jfr. strprl. § 65. Skal saken avsluttes med 

påtaleunnlatelse i disse tilfellene er kompetansen løftet opp til Kongen i statsråd, jfr. 

strprl. § 64 (2). Dette har sitt grunnlag i alvorlighetsgraden; kapittel 8 i straffeloven 

omhandler forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet, kapittel 9 om 

forbrytelser mot Norges statsforfatning og statsoverhode og endelig kapittel 10 om 

forbrytelser mot utøvelse av borgerlige rettigheter. 

 

Overordnet påtalemyndighet kan uansett alltid frafalle en påbegynt forfølgning, og kan 

dessuten gjenoppta en frafalt forfølgning innen tre måneder, jfr. strprl. § 75. 

Om adgangen til å benytte påtaleunnlatelse som et verktøy i en straffesak er Rt 1930 

344 illustrerende. Her forsøkte påtalemyndigheten å gi påtaleunnlatelse slik at en 

medtiltalt kunne vitne mot den hovedtiltalte. Dette avviste Høyesterett i kjennelsen, og 

ga samtidig til kjenne at påtaleunnlatelse ikke under noen omstendighet skal brukes som 

et verktøy for å få innblandede i en straffesak til å vitne mot hverandre. 

Høyesterettsdommer Rivertz, som tilhørte flertallet, uttalte følgende: 

[Det]vil kunne medføre betenkeligheter i andre henseender, om det offentlige skulde ha 

adgang til ved løfte om straffrihet eller andre begunstigelser at faa en straffskyldig 

person til at optre som vidne mot sine medskyldige. 

 

Etter dommerens skjønn ville en slik ordning være en illojal anvendelse av 

påtaleunnlatelse. Dommen viser at det i norsk rettspraksis ikke er åpnet adgang for å gi 

påtaleunnlatelse mot at man vitner i en sak. Dette er også i tråd med riksadvokatens 

rundskriv av 4. januar 200273 om strafferabatt, hvor det fremkommer at henleggelse 

eller nedsubsumering ikke skal brukes som vederlag for opplysning. 

                                                

73 Riksadvokaten (2/2002) 
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5 Avgjørelser av påtalespørsmålet 

Etter at politiet er ferdig med sin etterforskning, er det opp til påtalemyndigheten å 

avgjøre hva som skal skje videre. Hvilken retning påtalemyndigheten velger vil i stor 

grad bero på hva etterforskingen har frembragt. Gjeldende instruks fra riksadvokaten74 

sier at beviskravet er det grunnleggende, og at påtalemyndigheten må være overbevist 

om siktedes straffeskyld for å ta ut tiltalte, samt at slik skyld må kunne bevises i retten. 

Således skal ikke en straffesak fremmes hvis det er holdepunkter for at avgjørende bevis 

ikke kan føres i retten.75  

 

Spørsmålet om tiltale skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt76, og er 

mistenkte under 18 år på gjerningstidspunktet skal spørsmålet om tiltale avgjøres innen 

6 uker etter at vedkommende var å anse som mistenkt.77 I 2009 ble det ilagt 312 281 

straffereaksjoner totalt, 29 759 av disse gjaldt forbrytelser. Av alle straffereaksjonene 

var 1959 gitt som betinget påtaleunnlatelse, 289 425 som forenklede – og alminnelige 

forelegg og 20 897 gitt i doms form.78 Domstolene opplever et større press enn 

tidligere79, og antall saker de mottar øker for hvert år.80 Påtalemyndigheten har flere 

straffeprosessuelle måter å avgjøre en sak på. Blir en sak avgjort hos 

påtalemyndigheten, vil dette være arbeidsbesparende for domstolen. I tillegg til aspektet 

med arbeidsbyrden er det også et mål at staffen skal differensieres for å få best mulig 

                                                

74 Riksadvokaten (1/2011) jfr. Riksadvokaten (1/2010) 

75 Riksadvokaten (1/2010) s. 4 

76 Jfr. strprl. § 249 (1) 

77 Strprl. § 249 (2) 1. pkt. 

78 SSB. Http://www.ssb.no/0305/a_krim_tab/tab/tab-2010-06-22-26.html  

79 Tor Langbach, direktør, om Domstolsadministrasjonens halvårsmelding til TV2 27.8.2010; 

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/pengemangel-i-domstolene-gaar-utover-rettssikkerheten-
3049352.html 

80 SSB Kriminalitet og rettsvesen: 7 % økning i straffesaker fra 2006 til 2009 i førsteinstans, 11 % for 
sivile saker i samme tidsrom. 
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individualpreventiv virkning, og dermed virke rehabiliterende.81 Ved å benytte hele 

påtalespekteret kan påtalemyndigheten både finne gode løsninger for fornærmede, 

siktede og samfunnet forøvrig. En av disse kan være påtaleunnlatelse med vilkår og 

prøvetid.  

 

Først vil jeg gi en oversikt over de mulighetene påtalemyndigheten har på tiltalestadiet i 

tillegg til påtaleunnlatelse. 

 

5.1 Henleggelse 

Henleggelse av en straffesak er en beslutning fra påtalemyndigheten om at et anmeldt 

eller etterforsket forhold ikke skal møtes med noen strafferettslig reaksjon. I 

straffeprosessloven er det tre mulige grunner for henleggelse; “[at] straff ikke kan 

anvendes på forholdet”
82, på grunn av “bevisets stilling”

83 og fordi ikke alle 

prosessuelle vilkår for videre forfølgning foreligger.84 I tillegg til disse kan anmeldelse 

av politi eller påtalemyndighet i tjeneste henlegges hvor anmeldelsen er “åpenbart 

grunnløs[t]”.
85

  

 

Riksadvokaten har i tillegg til disse grunnene oppgitt at påtaleunnlatelse etter 

prosessøkonomiske hensyn, jfr. § 70, grenser mot forhold som henlegges av 

kapasitetshensyn.86 Selv om henleggelse på grunn av kapasitetsmangel ikke er en 

lovfestet grunn til henleggelse, kommer det klart frem av rundskrivet og praksis at saker 

også blir henlagt på dette grunnlag. 

 

                                                

81 HR-2010-001849-A note (9) 

82 Strprl. §§ 64 og 73 (1) 

83 Strprl. §§ 64, 73 (1) og 74 

84 Strprl. § 72 (2) 

85 Påtaleinstruksen § 34-5 (4), gitt med hjemmel i strprl. § 62. 

86 Riksadvokaten (6/1989) VI 
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En henleggelse fører til at politi og påtalemyndighet slutter å forfølge saken. Dette er 

ikke ansett som en strafferettslig reaksjon. Rettsvirkningene av en henleggelse er først 

og fremst et vern for at saken ikke blir gjenåpnet. Blir saken henlagt etter bevisets 

stiling, kan saken kun gjenopptas dersom det senere blir oppdaget bevis av vekt, jfr. § 

74 (1). I likhet med påtaleunnlatelse kan siktede klage over en henlagt sak til overordnet 

myndighet, jfr. strprl. § 59a (1) nr. 1. 

 

5.1.1 Kompetanse til å henlegge 

Adgangen til å henlegge saker følger de samme reglene som ved påtalebegjæring hvor 

dette er regulert, men med to unntak. For det første kan riksadvokaten henlegge saker 

som hører til under Kongen i statsråd, jfr. § 64 (2), jfr. § 64 (1). Dernest skal 

tiltalespørsmålet, hvor kompetansen til å reise tiltale hører under en overordnet 

myndighet, som regel forelegges denne, jfr. påtaleinstruksen § 17-1. 

Straffeprosessloven og påtaleinstruksen er ikke uttømmende hva gjelder adgangen til å 

henlegge.87 

 

5.2 Overføring til barnevernet 

Strprl. § 71 b gir påtalemyndigheten adgang til å overføre en sak til barneverntjenesten. 

Etterforskningsplikten i § 224 (2) statuerer at etterforskning også skal finne sted hvor en 

mulig lovbryter er mellom 12 og 15 år. Politiet har også adgang til å etterforske saker 

hvor mulig lovbryter er under 12 år, jfr. § 224 (3). Etter forarbeidene bør 

påtalemyndigheten i slike saker ha en mulighet til å overføre sakene direkte til 

barnevernet. Departementet antar at overføring til barnevernet vil være mest aktuelt der 

hvor det er begått et alvorlig lovbrudd.88 

                                                

87 Bratholm /Matningsdal (1998) s. 313 flg. 

88 Ot.prp. nr. 106 (2001-2002) s. 54 
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5.2.1 Kompetanse til å overføre til barnevernet 

Påtalekompetansen ligger hos den som har den alminnelige påtalemyndigheten i 

saken.89 

 

5.3 Utferdigelse av forelegg 

En straffesak kan avgjøres med bot eller inndragning, eller begge deler, jfr. strprl. § 

255. Dette blir gjort ved å gi siktede et forelegg. Et forelegg kan også inneholde tap av 

retten til å føre motorvogn og retten til å drive persontransport mot vederlag, jfr. strprl. 

§ 255 2. pkt. jfr. § 2 nr. 4. Forelegg kan gis både for forseelser og forbrytelser.90 Bruk 

av forelegg er betinget av at straffebudet gir adgang til dette, og det er ikke satt noen 

grense for foreleggets størrelse.91 Et forelegg avslutter saken, og er således et tilbud fra 

påtalemyndigheten om å gjøre opp straffeansvaret uten videre prosess. Kravene til hva 

et forelegg skal inneholde står i § 256, og har klare paralleller til tiltalebeslutningen, 

sml. § 252. Det stilles krav om henvisning til straffebestemmelsen, gjengivelse av 

innholdet av denne så langt det er av betydning og en beskrivelse av de faktiske årsaker 

som begrunner straffbarheten. Foreleggets størrelse skal være oppgitt, samt om det 

kreves inndragning eller tap av retten til å føre motorvogn, jfr. § 256 nr. 3. Det settes 

også en subsidiær fengselsstraff om boten ikke blir betalt, jfr. § 256 nr. 4. Endelig blir 

det påtegnet en frist for å vedta forelegget, denne bør være mellom 3 og 10 dager.92  

 

 

 

 

                                                

89 Ot. prp nr. 106 (2001-2002) s. 54, jfr. strprl. kapittel. 7. 

90 NUT 1969:3 (til § 262, dagens § 255) 

91 Ot.prp. nr. 35 (1978-1979) 

92 Jfr. § 256 nr. 5 
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5.3.1 Kompetanse til å utferdige forelegg 

Kompetansen til å gi forelegg er noe videre enn adgangen til å reise tiltale. Strprl. § 67 

(3) 3. pkt. hjemler at alle tjenestemenn innen påtalemyndigheten i politiet kan utferdige 

forelegg ved forbrytelser med strafferamme på inntil ett år, enkelte unntak finnes.93 En 

sak skal forelegges statsadvokaten når den antas å ha særlig stor allmenn interesse, eller 

når overordnet påtalemyndighet ellers har bestemt det.94 Utover dette har politiet 

myndighet til å utferdige forelegg i saker om forseelse om ikke tiltalespørsmålet hører 

til under Kongen.95 

 

5.4 Saken overføres til retten 

Hvis påtalemyndigheten ønsker å bringe en straffesak inn for domstolen, skjer dette ved 

tiltalebeslutning eller etter en begjæring om tilståelsesdom. Har forelegg vært utferdiget 

i saken, kan dette tre i stedet for en tiltalebeslutning, jfr. strprl. § 268. 

 

5.4.1 Tiltalebeslutning 

Har påtalemyndigheten ikke avsluttet en sak, være seg ved påtaleunnlatelse, 

henleggelse, overføring til barnevernet, bot eller forelegg mv., kan saken oversendes til 

retten. Dette gjøres ved en tiltalebeslutning, jfr. strprl. § 249 flg. De krav som stilles til 

tiltalebeslutningen finnes i strprl. § 252, og etter § 252 nr. 3 skal tiltalebeslutningen 

blant annet inneholde hvilket straffebud som påstås anvendt og en gjengivelse av 

innholdet så langt det er av betydning i saken. De generelle reglene, slik som at skyld 

må foreligge etter strl. § 40, kreves ikke medtatt. Derimot må disse være med om 

straffebudet som kreves anvendt har et spesielt skyldkrav.96 

  

                                                

93 Strprl. § 67 (3), jfr. § 67 (2) b. Unntakene er forbrytelser mot offentlig myndighet (strl. kap. 12), 
pengeforfalskning (§ 176 (2)), incest (§ 198) og legemsbeskadigelse med uaktsomme følger (§ 237) 

94 Påtaleinstruksen § 20-3 (1) 3.pkt. 

95 Påtaleinstruksen § 20-3 (1) 1.pkt 

96 Eksempelvis strl. § 238 om uaktsom bruk av våpen mv; her må uaktsomhetsregelen inntas i 
tiltalebeslutningen. 
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Tiltalebeslutningen er det dokumentet som iverksetter rettsprosessen, og har klare 

likhetstrekk med stevningen i sivile saker. Formålet med tiltalebeslutningen er å gi en 

ramme for den videre prosessen i saken, samt at siktede skal vite hva han/hun skal 

forsvare seg mot.97 Tiltalebeslutningen kan endres etter at den er forkynt siktede, 

mindre endringer kan foretas både før og under hovedforhandlingen, jfr. strprl. § 254 

(3). Gjelder endringen en utvidelse av siktelsen til flere straffbare forhold, kan tiltalen 

utvides før hovedforhandlingen etter § 253. Under selve hovedforhandlingen krever en 

slik utvidelse samtykke av retten og av tiltalte, jfr. § 254 (2).  

 

5.4.2 Tilståelsesdom 

Med siktedes samtykke og uforbeholdne tilståelse, og etter begjæring fra 

påtalemyndigheten, kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og 

hovedforhandling når retten ikke finner dette betenkelig. I tillegg til dette må 

strafferammen på den straffbare handlingen ikke overstige 10 år. Er handlingen ikke et 

brudd på straffeloven, men på vegtrafikkloven §§ 22 eller 24, jf. § 3198, kan også 

tingretten pådømme uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. Reglene om 

tilståelsesdom står i strprl. § 248. 

 

5.5 Utsettelse 

Påtalespørsmålet kan også avgjøres midlertidig ved at saken utsettes. Reglene om 

utsettelse finner man i strprl. §§ 250 og 251. Er siktedes oppholdssted ukjent, eller 

oppholder han/hun seg i utlandet, skal sakes stilles i bero, jfr. § 250 (1). Etter § 251 (2) 

skal også saken avventes hvis siktede er forbigående psykotisk eller bevisstløs.99 

 

                                                

97 EMK Art 6 (3) a 

98 Strprl. § 248. 

99 Strprl. § 251 (2) jfr. strl. § 44. 
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5.6 Overføring til konfliktrådet 

Anser påtalemyndigheten siktede som skyldig, kan saken oversendes til megling i 

konfliktrådet dersom den egner seg for det, jfr. strprl. § 71 a. Paragrafen ble tilføyd ved 

ikrafttredelsen av konfliktrådsloven, jfr. Ot. prp. nr. 56 (1989-1990), og den ble plassert 

etter påtaleunnlatelse for å “[..] markere [..] det sterke slektskapet mellom de to 

reaksjonsformene”.
100 

  

Etter forarbeidene er overføring til konfliktråd med hjemmel i § 71a ment som en 

reaksjon også når saken er for alvorlig til å avgjøres med påtaleunnlatelse. Vilkåret er 

om saken “egner seg”. Dette har vist seg å være et dynamisk begrep som har utviklet 

seg over tid, se nedenfor. En overføring til konfliktrådet kan kun skje hvor det er en 

fornærmet, og det kreves samtykke fra begge parter for kunne starte meglingen, jfr. § 71 

a. Hvor mistenkte er umyndig må vergene samtykke til slik behandling, jfr. strprl. § 83.  

 

Forarbeidene101 statuerer at megling i konfliktrådet er en egen strafferettslig reaksjon, 

og noen påtaleunnlatelse for å avslutte forholdet hos påtalemyndigheten kreves således 

ikke. Blir saken bragt inn for konfliktrådet, og avtale kommer i stand102, har siktede et 

vern mot at saken ikke blir straffeforfulgt ytterligere. Konfliktrådsloven § 14 (2) gir 

hver av partene en uke til å trekke seg fra en godkjent avtale, dette gjelder ikke om 

avtalen har blitt oppfylt. Etter konfliktrådslovens § 16 kan påtalemyndigheten kun åpne 

straffeforfølgningen på nytt dersom siktede bryter avtalen vesentlig. Nye straffbare 

handlinger gir ikke grunn for å gjenåpne straffeforfølgelse som ble avsluttet med 

vellykket megling i konfliktrådet.103 

 

Blir det innledet straffeforfølgning for retten, kan siktede ikke påklage vedtaket med 

ønske om megling i konfliktrådet, jfr. strprl. § 59a (3) siste pkt. Skjæringspunktet er når 

påtalemyndigheten bringer straffesaken inn for domstolen, enten ved tiltalebeslutning 

                                                

100 Ot. prp. 56 (1989-1990) s. 59 

101 Ot.prp. 56 (1989-1990) 

102 Konfliktrådslovens § 15 

103 Riksadvokaten (4/2008) II 
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eller ved at et forelegg trer i stedet for denne. Det foreligger dermed ingen rett til 

siktede å få en straffesak oversendt konfliktrådet til megling, dette selv om saken måtte 

“egne seg”. 

 

5.6.1 Kompetanse til å overføre en sak til konfliktrådet 

Straffeprosessloven § 67 (4) og påtaleinstruksen § 18 A-1 bestemmer at med mindre 

saken hører under Kongen i statsråd104 eller riksadvokaten105, treffes beslutning om 

overføring til megling i konfliktrådet av påtalemyndigheten i politiet. Dette medfører at 

saker som hører til under statsadvokaten kan avgjøres med oversendelse til konfliktrådet 

av politiet.106 Etter strprl. § 71 a er det vilkår at saken egner seg for megling, hva som 

ligger i dette er ikke nærmere definert i lov eller forarbeid. Justisdepartementet anså det 

som mest hensiktsmessig at nærmere retningslinjer ble gitt av riksadvokaten.107 I 

rundskriv om konfliktråd skriver riksadvokaten at overføring til konfliktråd først og 

fremst skal finne sted hvor individualpreventive hensyn taler for megling, og ikke sterke 

allmennpreventive hensyn taler mot.108 Denne vurderingen foretar påtalemyndigheten, 

og beslutningen kan ikke overprøves av konfliktrådet.109  

 

 

                                                

104 Strprl. § 64 

105 Strprl. § 65 

106 Riksadvokaten (4/2008) pkt. II 

107 NOU 2008:15 s.73 

108 Riksadvokaten (4/2008) pkt. II 

109 Riksadvokaten (4/2008) pkt. II 
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6 Påtaleunnlatelsens rolle i norsk straffeprosess 

Påtaleunnlatelse er et viktig redskap for påtalemyndighet, og blir benyttet i stadig større 

grad. I straffelov 2005 er det en adgang for domstolene til også å kunne unnlate å gi 

fellende dom eller frifinnelse når saken har kommet opp til domstolsnivå. 

Opportunitetsprinsippet blir dermed utvidet utover dagens lovverk. 

 

På bakgrunn av domstolenes økende arbeidsmengde, og soningskøene ved norske 

fengsler, er det viktig at straff blir differensiert. Samtidig vil differensierte straffer gi 

best individualpreventiv og rehabiliterende effekt. Ubetinget fengsel bør ikke benyttes 

like ofte som i dag for mindre lovbrudd. Minstestraff for ubetinget fengsel er 14 dager, 

og i mange saker hvor utmålt straff har vært like over dette kunne et annet alternativ til 

straff her vært hensiktsmessig.110 Fengsel skal etter ”Straff som virker” benyttes når det 

er nødvendig for å beskytte samfunnet eller for å markere alvoret i et lovbrudd.  

 

Narkotikaprogram, avholdelse fra rusmidler, opphold i institusjon og megling i 

konfliktråd er alle vilkår som kan settes ved påtaleunnlatelse, jfr. strl. § 53 jfr. strprl. § 

69 (3). Ved å sette megling i konfliktråd som et vilkår, vil eventuelle nye lovbrudd i 

prøveperioden på to år føre til at saken kan gjenopptas. 

 

Når man har sonet sin straff, skal straffeforfølgningen opphøre. Prinsippet om forbud 

mot dobbeltstraff er også statuert i EMK protokoll 7, artikkel 4 nr. 1. Denne siden er 

viktig i forhold til påtaleunnlatelse med prøveperiode. Det er ikke ansett som 

dobbeltstraff når straffeutmåling i utgangspunktet inneholder alle sanksjonene som 

ilegges. Å kunne føre kontroll med siktede er i dagens straffesystem en viktig adgang.  

 

Ordet ”påtaleunnlatelse” kan lett mistolkes. Slik regelverket er lagt opp i dag spiller 

instituttet en viktig rolle, både som bærer av opportunitetsprinsippet, men også fordi 

prøvetiden virker som en kontrollreaksjon. Adgangen til å føre kontroll etter ilagt straff 

er en viktig del ved påtaleunnlatelsen, og lar påtalemyndigheten gjenoppta 

                                                

110 ”Straff som virker” s. 14 
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straffeforfølgningen ved nye lovbrudd i prøveperioden. På denne måten gir instituttet et 

incitament til siktede om å frastå fra kriminalitet mens prøvetiden løper. 

  

7 Veien videre for instituttet 

7.1 Skjerper ny straffelov 2005 kravene? 

Ny straffelov 2005111 endrer nåværende § 69 i strprl. til å lyde: 

Selv om straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten når helt særlige grunner 

tilsier det, unnlate å påtale handlingen.  

Påtaleunnlatelse kan gis på vilkår av at siktede i prøvetiden ikke gjør seg skyldig i noen 

ny straffbar handling. Prøvetiden er 2 år fra den dag det blir besluttet å unnlate påtale, 

men ikke lenger enn foreldelsesfristen for adgangen til å reise straffesak for handlingen.  

 Påtaleunnlatelse kan også gis på vilkår som nevnt i straffeloven §§ 35, 36 og 37 

bokstavene a til i. Gir siktedes forhold grunn til det, kan påtalemyndigheten i prøvetiden 

oppheve eller endre fastsatte vilkår og sette nye vilkår. Den siktede skal så vidt mulig få 

uttale seg om vilkårene før de fastsettes. 

 

Det fremgår av forarbeidene at endringen i ordlyden ikke tar sikte på å endre vilkårene 

for påtaleunnlatelse.112 Den språklige revisjonen er gjort på bakgrunn av den utdaterte 

ordlyden i dagens strprl. § 69, og for å få ordlyden lik reglene i straffeloven 2005 for 

øvrig, spesielt om straffeutmålingsnedsettelse og straffeutmålingsfrafall, §§ 60 og 61. 

Annet ledd får også en språklig endring, men heller ikke her er det tilsiktet noen 

realitetsendring. 

 

Ny straffelov 2005 §§ 29 og 30 definerer hva som er straff og andre strafferettslige 

reaksjoner. Etter dette vil både påtaleunnlatelse og overføring til konfliktråd 

redaksjonelt være underlagt annet alternativ. Forarbeidene definerer skillet mellom 

                                                

111 Straffeloven 2005. Har ikke trådt i kraft enda (per 25.11.11) 

112 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 488 
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kategoriene etter blant annet hvor inngripende handlingen er.113 Det presiseres at dette 

ikke gjelder i forhold til EMK, hvor straffebegrepet kan bli tolket annerledes. Gjeldende 

retts ordning med påtaleunnlatelse videreføres i all alminnelig i ny straffelov med 

endringer i straffeprosessloven. 

 

7.1.1 Adgang til å sette de samme vilkår som i dagens lov? 

Straffeprosesslovens § 69, etter endringene som settes i kraft ved ny straffelov 2005, 

henviser til at det kan settes vilkår som nevnt i straffeloven 2005 §§ 35, 36 og 37. Dette 

er i all hovedsak en redaksjonell endring i forhold til gjeldende rett, men det er også 

noen mindre reelle endringer. Det kan etter lovendringen settes de samme vilkårene 

som etter gjeldende rett, men vilkårsadgangen er noe utvidet. Etter endringen kan det 

også settes vilkår om bestemt bosted, og at den siktede skal unngå kontakt med 

bestemte personer, jfr. Ot. prp. 90 (2003-2004). Disse vilkårene er statuert i ny 

straffelov §§ 37 a og b, og lyder: 

a) overholde bestemmelser om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring, 

b) unngå kontakt med bestemte personer 

 

Vilkåret om å overholde bestemmelser om oppholdssted er satt inn for å minimalisere 

mulighetene for tilbakefall. Et eventuelt vilkår om opplæring, her brukes utdanning i 

forarbeidene, har liten betydning hvis domfelte ikke er motivert for dette114, og 

samtykke fra siktede kreves således. Forarbeidene viser til at domfelte her må uttale seg 

om dette før et slikt vilkår settes, eksempel på at dette er gjort finnes i Rt 1982 1185.  

 

Vilkåret om å unngå kontakt med bestemte personer er i følge forarbeidene en utvidelse 

av gjeldende retts samkvem, jfr. strl. § 53 nr. 3 a, og er etter departementets ønske for å 

fange opp også ensidig kontakt, være seg via tekstmelding, e-post og lignende. Kontakt 

skal også dekke alle de tilfellene som ble fanget opp av samkvem. Utover disse kan det 

ikke settes andre vilkår enn etter gjeldende rett. 

                                                

113 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s.246 

114 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 439 
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Adgangen for siktede til å uttale seg før vilkårene fastsettes endres ved ikrafttredelse av 

straffelov 2005. Loven endrer strprl. § 69 slik at siktede “så vidt mulig [skal] få uttale 

seg før de fastsettes”. I dagens straffeprosesslov skal siktede få uttale seg før vilkår blir 

satt, jfr. § 69 (3). Dette blir endret fordi det ikke alltid er praktisk å få siktede til å uttale 

seg115, blant annet ved forvaringsdømte. 

 

8 Rettspolitisk del om konfliktrådet 

 

8.1 Problemstilling 

Konfliktrådets rolle er å “megle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere 

personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse”, jfr. 

konfliktrådsloven § 1. Samfunnet er i stadig endring, og straffepleien er i aller høyeste 

grad en del av samfunnet. Stadig skjer kursendringer på strafferettens område hva 

gjelder utmåling og avtjening av straff. Konfliktrådet har etter sin inntreden vært 

benyttet i stadig større grad. I 2002 var det totalt 1614 saker overført til konfliktrådet fra 

politiet116, i 2009 var dette tallet 2737.117 Totalt ble det i 2009 henvist 4633 straffesaker 

til konfliktrådene fra politiet, dette er medregnet saker som ble henlagt hos politiet og 

som ikke ble strafferettslig forfulgt videre.118 Totalt, medregnet de sivile sakene, ble det 

henvist 9293 saker til konfliktrådene i 2009.  

 

Instituttet har befestet sin rolle som konfliktløser, og avlaster både domstolene og 

påtalemyndigheten. Gjennom Restorative justice har det blitt stadfestet at megling er en 

viktig tvisteløsningsmekanisme; offer og gjerningsperson kan møtes ansikt-til-ansikt i 

                                                

115 Ot. prp nr. 90 (2003-2004) 

116 http://www.ssb.no/lovbrudde/arkiv/tab-2006-10-13-07.html 

117 http://www.ssb.no/emner/03/05/lovbrudde/tab-2011-05-03-07.html 

118 http://www.konfliktraadet.no/Documents/Sekretariatet/Statistikk%202009.pdf 
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konfliktrådet, og dette har en positiv effekt i flere henseender. Megling kan løse 

konflikten på et personlig plan, noe som kan være mer tilfredsstillende for begge parter. 

Siktede får se konsekvensene av sine handlinger, og fornærmede får mulig til å vise 

hvordan disse konsekvensene har virket for vedkommende. Viktigst er kanskje at 

fornærmede slipper en frykt for å møte på siktede i en utrygg situasjon senere. Megling 

gir i tillegg en god preventiv effekt, og kan dermed forhindre nye straffbare forhold. 

 

I denne forbindelse, på bakgrunn av konfliktrådets økende arbeidsmengde, 2137 

straffesaker fra 1.1 til 30.6-2011119, ønsker kandidaten å se på om prinsippene som 

ligger til grunn for behandling i konfliktrådet i alle henseender er like godt ivaretatt. Fra 

å være et konfliktråd som før ikke kunne motta voldssaker, viser statistikken blant annet 

at det nå begynner å bli en stor andel vold i nære relasjoner som megles i 

konfliktrådene. Det er derfor interessant å se på hva som legislativt lå til grunn for 

konfliktrådene, og hvordan dette bildet har endret seg. Det har vært store omveltninger 

hva angår hvilke saker som kan megles. Det foregår per dags dato flere prosjekter innen 

konfliktrådene, og nylig la en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og Politidepartementet 

frem sin rapport “økt bruk av konfliktråd”.120 Konfliktrådets stadige sentrale rolle 

drøftes i følgende oppgave. Tallmateriale i oppgaven omhandler straffesaker, og vil i 

det følgende, hvor ikke annet er presisert, se bort fra sivile saker. Utover denne 

holdningsendringen vil kandidaten også se på hvordan en sak blir belyst hos 

påtalemyndigheten før påtalespørsmålet avgjøres. 

 

Megling i konfliktråd krever samtykke fra begge parter, jfr. konfliktrådslovens § 5. Det 

kan være tilfeldig hvilke lovbrytere som får muligheten til slik megling. Dette medfører 

at like forhold blir behandlet ulikt. For noen lovbrudd mangler det endog noen 

fornærmede, selv om det er mange som blir berørt av handlingen. Regjeringen har et 

uttalt mål om at konflikter skal løses tidligst mulig, og på lavest mulig nivå.121 Slik 

konfliktrådsloven står i dag er det til slutt fornærmede som avgjør om megling vil bli 

                                                

119 http://www.konfliktraadet.no/Documents/download/statistikk%201%20halv%c3%a5r.pdf 

120 http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/konfliktraad_30092011.pdf 

121 Prop. 135 L (2010-2011) pkt. 4.2.2 
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iverksatt, dette forutsetter at påtalemyndigheten ønsker megling og at siktede samtykker 

til dette. Hvem som får megling i konfliktråd som straffereaksjon avhenger dermed av 

en rekke forhold. Megling vil være en mindre belastende straffereaksjon enn 

alternativene, og hvorvidt likhetsprinsippet i norsk rett her er ivaretatt blir drøftet 

nærmere.  

 

8.2 Historisk om konfliktrådet 

Konfliktrådsinstituttet ble drøftet i Norge først på 1970-tallet, spesielt i St. meld. nr. 104 

(1977-1978) Om kriminalpolitikken. I forbindelse med denne debatten ble det i 1981 

startet et prosjekt i Buskerud, Alternativ til fengsling av ungdom, og under dette 

delprosjektet Konfliktråd i Lier, et forsøk på alternativ konfliktløsning. Behandling i 

konfliktråd var i prosjektet et tilbud til førstegangsovertredere, og dersom det ikke ble 

begått nye lovbrudd i en prøveperiode på seks måneder etter endt megling, ble det gitt 

ubetinget påtaleunnlatelse.122 Evalueringen av dette prosjektet forelå i 1983123, og på 

bakgrunn av dette oppfordret Sosialdepartementet flere kommuner til å starte lignende 

prosjekter.124 Kommunene startet opp lignende tiltak relativt kort tid etterpå, og i 1987 

hadde 76 kommuner startet opp tilsvarende prosjekt. Antallet konfliktråd økte til 

mellom 80 og 100 i 1988-1989.125 I 1988 foreslo riksadvokaten at 

konfliktrådsordningen skulle lovfestes, og i 1990 ble dette sendt ut på høring.  

 
En evalueringsrapport om prøveordningen ble lagt frem på landskonferansen for 

konfliktråd i 1990. Denne avdekket en rekke mangler ved konfliktrådene i 

prøveperioden, blant annet at forsøket var dårlig tilrettelagt, at politiet ikke hadde fulgt 

påleggene fra riksadvokaten, manglende dedikert personell som jobbet med 

konfliktrådene og ikke bare som en pålagt del av hovedarbeidet, samt at det ikke kom 

                                                

122 http://www.konfliktraadet.no/no/info/Felles/om/Konfli006Btradets-historie/ 

123 NOU 1985: 3 Tiltak for ungdom med atferdsvansker 

124 Ot. prp. nr. 56 (1989-1990) Om lov om megling i konfliktråd mv. 

125 Ot. prp. nr. 56 (1989-1990) Om lov om megling i konfliktråd mv. 
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inn tilstrekkelig mange saker til å få et godt nok grunnlag for videre arbeid. Det var 

også uklart om konfliktrådene skulle kunne megle i både straffe- og sivile saker.126 

 

Selv om det ble avdekket en del negative sider ved forsøket, ble konfliktrådsloven 

vedtatt 15. mars 1991. Loven var viktig for å tydeliggjøre og avklare konfliktrådets 

rolle, samt å gjøre det til et permanent strafferettslig institutt.127 Av loven kommer det 

frem at både straffesaker og sivile saker kan megles i konfliktrådene, jfr. blant annet 

kapittel II “Særlig om behandling av straffesaker”. Dette er ytterligere presisert i 

forskrift om megling i konfliktråd som i § 7 statuerer at konfliktrådene skal behandle 

både straffesaker og andre saker som egner seg.  Etter lovens § 3 skal hver kommune ha 

konfliktrådsmeglere, men de står fritt til å samarbeide over kommunegrensene. 

 

De første instruksene på hvordan konfliktrådet skulle brukes ble gitt i rundskriv fra 

riksadvokaten i 1983. I 1989 ga riksadvokaten ut et rundskriv128 om 

konfliktrådsbehandling som opphevet rundskrivet fra 1983, dette har også senere blitt 

opphevet av nytt rundskriv i 1993.129 Gjeldene instruks for påtalemyndigheten 

foreligger i riksadvokatens rundskriv av 2008.130 I NOU 2000:22: Om oppgavefordeling 

mellom stat, region og kommune, anbefalte Wilhelmsen-utvalget at staten skulle overta 

ansvaret for konfliktrådene. Dette fordi ansvarsfordelingen mellom kommune og stat 

syntes utydelig, og det var dokumentert store forskjeller mellom de ulike 

konfliktrådene.131 Resultatet ble St. meld. nr. 31 (2000-2001), og til slutt lovforslag Ot. 

prp. nr. 60 (2002-2003). 4. juli 2003 ble konfliktrådsloven § 2 endret til at staten har 

ansvaret for konfliktrådene. I 2011 er det 22 konfliktråd i Norge.132 

                                                

126 http://www.konfliktraadet.no/no/info/Felles/om/Konfliktradets-historie/ 

127 Ot. prp 56 (1989-1990) Om lov om megling i konfliktrådene mv. 

128 Riksadvokaten (5/1989) 

129 Riksadvokaten (2/1993) Konfliktråd 

130 Riksadvokaten (4/2008) Konfliktrådsloven 

131 Ot. prp. nr. 60 (2002-2003) pkt. 2.1 om NOU 2000:22 

132 http://www.konfliktraadet.no 
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8.3 Restorative justice 

Man burde ikke la konflikter forvitre, de burde brukes. 

       – Nils Christie 

 

Ideen om å megle konflikter, grunnpilaren i Restorative justice, kom til Norge på 1970-

tallet. Nils Christies foredrag ved universitet i Sheffield, England som senere ble utgitt i 

artikkels form under navnet “Konflikt som eiendom”, var den første introduksjon til 

tanken om å føre konfliktene tilbake til de opprinnelige parter. Artikkelen var 

nytenkende innen måten å håndtere konflikter på, og dannet grunnlaget for den 

etterfølgende debatten på rettsområdet. Hovedtanken i artikkelen var å bringe konflikten 

tilbake til samfunnet. Ved at straffesystemet fungerte som et institutt utenfor 

samfunnsborgernes kontroll, ble konfliktene fremmedgjort i forhold til de opprinnelige 

involverte parter. Konflikten ble flyttet ut av samfunnet, og Staten kom inn som part. 

Ved å la samfunnet selv ta del i konfliktløsingen ville man unngå å passivisere de 

egentlige parter; offer og gjerningsmann. 

 

Tilbakefall til kriminalitet etter gjennomført straffereaksjon både er og har vært et 

problem i strafferettspleien.133 Statistikken viser at de fleste kriminelle handlinger begås 

av tidligere straffedømte personer. Restorative justice, på norsk oversatt til 

gjenopprettende rett eller prosess134, har vist seg å være et kriminalforebyggende 

redskap med positiv effekt på tilbakefallsstatistikken.135  

 
Tanken bak gjenopprettende rett baserer seg på tre hovedprinsipper. For det første skal 

samfunnets reaksjon på kriminelle handlinger bidra til å gjenopprette så mye som mulig 

av den skaden offeret har blitt utsatt for. For det andre bør gjerningspersonen forstå 

konsekvensene av sine handlinger, og gjennom prosessen bli oppfordret til å ta ansvar 

for disse. Til slutt skal offeret få mulighet til å fortelle gjerningspersonen om hvilke 

konsekvenser handlingen har fått for han/henne. Sammen med gjerningspersonen skal 

                                                

133 St. meld. nr. 27 (1997-1998) 

134 ”Økt bruk av konfliktråd” s. 15 

135 St. meld. nr. 37 (2007-2008) pkt. 7.5.4 (Umbreit & Coates 2001; Braithwaite, 2002; McCold, 2003.) 
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offeret finne den beste måten å gjenopprette skaden på.136 Formålet med Restorative 

justice, satt i system i Norge gjennom konfliktrådene, er å gjenopprette skaden som 

lovbruddet har medført. En viktig del av denne gjenopprettingsprosessen er at lovbryter 

selv skal se konsekvensene av sine handlinger gjennom å møte offeret. At det etter 

konfliktrådsloven § 13 skal forsøkes å komme til enighet om en avtale som 

gjenoppretter skaden, gir instituttet også et pønalt preg. En inngått avtale vil sette 

restriksjoner på lovbryter og kan også kompensere fornærmede for sitt tap. 

Gjenopprettende prosess skal la samfunnet ordne opp i sine konflikter uten å 

fremmedgjøre de. Konfliktrådene skal være premissleverandør av Restorative justice, 

og Regjeringen har fremhevet at de ønsker å styrke konfliktrådene.137 

 

8.4 Hvordan en sak kommer inn til konfliktrådet 

Etter gjeldende rett overfører påtalemyndigheten saker til konfliktrådet etter hjemmel i 

strprl. § 71a, eller som vilkår gitt ved betinget påtaleunnlatelse, jfr. strprl. § 59 jfr. strl. § 

53 nr.3 h. Etter straffegjennomføringsloven § 53 (1) c kan samfunnsstraffen gå ut på 

“[..] tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet”, og dette innebærer at også 

megling i konfliktrådet kan inngå i slik straff.138 Domstolene har også en adgang til å 

idømme betinget dom med vilkår om konfliktrådsmegling, jfr. strl. § 53 nr. 3 h. Denne 

adgangen har fra domstolenes side vært svært lite benyttet, og det var i 2009 og 2010 

idømt betinget dom med vilkår om konfliktrådsmegling i 18 saker. Bare i 2009 var det 

8309 helt eller delvis betingede dommer.139 Riksadvokaten har i rundskriv av 22. 

desember 2008 instruert at denne muligheten til å overføre saker bør benyttes oftere140, 

og at påtalemyndigheten derfor bør nedlegge slik påstand hvor siktede og fornærmede 

samtykker i et slikt vilkår. Megling i konfliktråd er en frivillig basert institusjon, jfr. 

lovens § 5, og parter i en tvist kan selv kontakte sitt lokale konfliktråd for å få meglet en 

                                                

136 St. meld. nr. 37 (2007-2008) pkt. 12.3 

137 Soria Moria-erklæringen 2009-2013 s. 67  

138 Riksadvokaten (4/2008) pkt. III nr. 2 

139 Holmboe (2011) 

140 Riksadvokaten (4/2008) pkt. III 
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sak. De sivile sakene utgjør ca. halvparten av saksmengden på landsbasis.141 

Statistikken for meglede saker i 2010 viser at det ble avsagt 10 dommer med megling i 

konfliktråd som vilkår for betinget dom, og 17 saker hvor megling ble gjort som en del 

av samfunnsstraff142, dette er av totalt 4371 straffesaker. Tallmateriale for 

påtaleunnlatelse med vilkår om megling foreligger ikke. 

 

8.5 Konfliktrådenes utgangspunkt 

Etter forarbeidene143 til konfliktrådsloven er det et sentralt mål å komme frem til en 

avtale eller et forhandlingsresultat. Mer presist dreier målsettingene seg om “å behandle 

bagatellmessige saker enkelt” og “å styrke lokalsamfunnets mulighet til å ta seg av 

lettere lovbrudd, [..] uten at dette svekker rettssikkerheten”.
144 Hvilke saker som kan 

behandles i konfliktråd overlates etter forarbeidenes pkt. 2.2 til riksadvokatens 

rundskriv å definere nærmere. Forskriftens § 7 nr. 1 sier at konfliktrådene skal behandle 

saker som oversendes av påtalemyndigheten, konfliktrådene har således ingen kontroll 

selv med hvilke straffesaker de skal megle i. 

 

I riksadvokatens første rundskriv om konfliktråd145, om saklig avgrensning, gis det 

instruksjoner om at sedelighets- og voldssaker skal holdes utenfor konfliktrådene. 

Videre sier instruksen at “heller ikke kollektive og/eller meningsløse skadeverk (f.eks. 

omfattende ruteknusing og tilgrising av offentlige bygninger) kan av allmennpreventive 

grunner behandles i konfliktråd”. I riksadvokatens rundskriv av 6. desember 1993146 

ble disse rammene fastholdt, og “legemsbeskadigelser og saker med uprovosert vold er 

                                                

141 Statistikk fra 2010 på www.konfliktraadet.no: 4313 sivile saker av 8684 saker totalt. I 2009 lå de sivile 
sakene på 4660, mens den totale saksmengden var på 9293. I første halvdel av 2011 ligger disse tallene 
på 2182 av totalt 4319 innkomne saker. 

142 “Økt bruk av konfliktråd” s. 29 

143 Ot. prp. nr. 56 (1989-1990) 

144 Ot. prp. nr. 56 (1989-1990) 

145 Riksadvokaten (5/1989) 

146 Riksadvokaten (2/1993) 
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av allmennpreventive grunner ikke egnet for behandling i konfliktråd. Disse skal 

normalt medføre fengsel”. 

 
I gjeldende rundskriv av 22. desember 2008147 kommer det frem en holdningsendring 

fra riksadvokaten. Etter pkt. II d) i rundskrivet egner skadeverk og “enkelte 

legemsfornærmelser, særlig de som springer ut av en forutgående konflikt” seg særlig 

godt for megling i konfliktrådet. Denne endringen har ført til at konfliktrådene siden 

utgangen av 2008 har behandlet stadig flere voldssaker oversendt av 

påtalemyndigheten. I 1999 lå antall saker oversendt av politiet under kategorien 

legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse til konfliktrådene på 259 av totalt 2109 

(12,3 %)148, mens i 2009 var antall slike saker 715 av totalt 2737 (26,2 %).149 Av den 

totale saksmengden straffesaker som konfliktrådene behandlet i 2009 gikk 1200 under 

kategorien vold, dette var av totalt 4633 straffesaker (26 %).150 Dette er over en dobling 

på 10 år, og fra å være et konfliktråd som ikke skulle megle i slike saker, opptar i dag 

disse sakstypene en fjerdedel av konfliktrådenes meglinger. I følge forskriftens § 7 skal 

konfliktrådene behandle saker som er egnet, herunder lovbrudd av mindre alvorlig art. 

 

Konfliktrådets behandlingsområde øker stadig, og dette er en utvikling som er i tråd 

med de prosjekter som for tiden foregår. Allerede i 2000 startet prosjektet “megling i 

voldssaker” etter initiativ fra Justisdepartementet. Prosjektet skulle vurdere om 

konfliktrådet var en egnet arena for å bedre livssituasjonen for involverte parter i 

alvorlige voldssaker. Det hadde sitt virkeområde i Hordaland, og skulle se på megling i 

konfliktråd som et supplement til selve straffesaken. Prosjektet skulle være et tilbud 

utenfor selve straffesaken. Prosjektleder var Ida Hydle, og det foreligger en 

evalueringsrapport som detaljert beskriver prosjektet. I følge rapporten er ordet 

                                                

147 Riksadvokaten (4/2008) 

148 http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2000-08-22-07.html 

149 http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2011-05-03-07.html   

150 http://www.konfliktraadet.no/Documents/Sekretariatet/Statistikk%202009.pdf 
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“megling” et misvisende ord i mange voldssaker, da det er selve møtet som er 

hensikten.151 En av konklusjonene i prosjektet er følgende: 

Konfliktrådet er en veletablert institusjon i det norske samfunnet. Prosjektet viser at det 

er mulig å bruke konfliktrådet til både å erstatte og å avlaste et allerede overbelastet 

strafferettsystem. Ved enkle grep kan konfliktrådet bli en vesentlig hjelper for både ofre, 

gjerningspersoner, pårørende og etterlatte i alvorlige straffesaker.
152

 

 

Sekretariatet for konfliktrådene ønsket å jobbe videre med samtaler mellom offer og 

gjerningsperson i alvorlige straffesaker, og anså konfliktrådet som en egnet institusjon 

for nettopp slike saker. 

 

Tiltak 21 er et prosjekt i regi av konfliktrådet i Sør-Trøndelag om bruken av stormøter 

og tilrettelagte samtaler ved vold i nære relasjoner. Prosjektet ble evaluert av NTNU 

Samfunnsforskning i rapporten “Tilrettelagte samtaler ved familievold”.153 Rapporten 

anbefaler at prosjektet videreføres “med sikte på å gjøre det til et permanent tilbud 

og/eller implementere metoden i det etablerte straffe- og hjelpesystemet”
154

. Videre 

anbefales det å innføre minstekrav til meglerne i form av kompetanse, kurs og 

utdanning. Dette gjenspeiler kompleksiteten disse sakene kan bygge på.  

 
“Ungdom, alvorlig vold og konfliktråd” var et lignende prosjekt som gjaldt ungdom 

under 18 år som var siktet for alvorlige voldshandlinger. Prosjektet foregikk ved 

konfliktrådet i Agder mellom 2007 og 2009. Erfaringer fra prosjektet er at konfliktrådet 

kan være en egnet arena også for alvorlige voldshandlinger, under gitte forutsetninger. 

Justis- og politidepartementet ga i 2008 Nordlandsforskning i oppdrag å evaluere 

bruken av konfliktråd ved volds- og trusselsaker. Dette resulterte i rapporten “med ! 

eller ?” som kom ut i 2009. Rapporten sier blant annet at alvorlighetsgraden har utviklet 

seg i retning av at konfliktrådene mottar stadig flere alvorlige saker enn før. Særlig 

                                                

151 Prosjektet “Megling i voldssaker” s.7 

152 Prosjektet “Megling i voldssaker” s. 102 

153 http://www.ntnusamfunnsforskning.no/sitepageview.aspx?articleID=396 

154 Rapportens pkt. 6.2 
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gjelder dette for vold.155 Årsaken til denne økningen er en holdningsendring hos 

påtalemyndigheten, noe som fører til at politiet stadig oversender mer alvorlige saker 

enn før. Rapporten avdekker i sin dialog med lederne av de ulike konfliktrådene at flere 

er skeptiske til å megle i saker hvor det er stor ubalanse maktmessig mellom partene.156 

Hvorvidt konfliktrådet er en uegnet arena for enkelte sakstyper vil ikke forfatterne 

uttale seg om. Derimot skriver de at det er en rekke forhold som må drøftes grundig før 

en sak eventuelt megles, og at det må vises ydmykhet ovenfor en kompleks virkelighet 

hvor bare en liten del av saken blir belyst. For å kunne møte disse kompleksitetene er 

det viktig med grundig forarbeid, informasjon, kartlegging og oppfølgning.157 

 

8.6 Problemer knyttet til dagens praksis 

Holdningsendringer har ført til en vridning i hvilke saker som etter påtalemyndigheten 

egner seg, jfr. strprl. § 71 a. Megling ved vold i nære relasjoner er i dag en helt 

alminnelig meglingssak, også i de fylkene hvor det ikke foregår særskilte prosjekt på 

området. Ved konfliktrådet i Nord-Trøndelag ble det registrert 47 voldssaker i første 

halvdel 2011, av disse gjaldt 22 vold i nære relasjoner.158 Sakene gjelder til dels grov 

vold, slik som NTL11/0228 hvor en samboer ble slått i ansiktet og resultatet ble 

sprukket leppe og løs tann. I NTL11/0264 ble en samboer slått i ansiktet hvor resultatet 

ble kutt i leppen og tap av tre tenner. I denne saken ble også Kontoret for 

voldsoffererstatning kontaktet. 

 
Rapportene som omhandler behandling av voldssaker i konfliktrådet utelukker ikke at 

dette er en god løsningsmekanisme, men at det må settes krav til slik behandling.159 

Disse rapportene går veldig dypt inn i hvordan konfliktrådene løser sakene, og i mange 

voldssaker føler begge parter at denne måten å bearbeide en konflikt på er en veldig god 

                                                

155 http://nordlandsforskning.no/files/Rapporter%202009/rapp_14_09.pdf  s. 41 

156 Rapportens s. 106 

157 Rapporten s. 117 

158 Statistikk på www.konfliktraadet.no sammenlignet med saksliste hos konfliktrådet i N-T 

159 “Ungdom, alvorlig vold og konfliktråd” og “med ! eller ?”. 
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løsning. Litt av kompleksiteten rundt konfliktrådet er å få fanget opp de tilfellene hvor 

det ikke går bra. Dette vil typisk være megling ved vold i nære relasjoner og hvor 

partene bor sammen. Blir en avtale inngått i konfliktrådet, vil det ikke være noen 

etterfølgende kontroll. I statistikken blir dette stående som en vellykket megling, og nok 

en sak om vold i nære relasjoner som fikk sin ende i et konfliktråd. Virkeligheten er 

dessverre mer enn det en slik statistikk kan si oss. Det foreligger per dags dato160 ingen 

forskning som ser på hvordan det har gått med partene ved vold i nære relasjoner etter 

endt megling i konfliktråd.  

 

8.7 Hvilke saker behandles i konfliktrådene? 

Etter konfliktrådet sin egen statistikk161 ble det overført 2137 straffesaker til 

konfliktrådet i første halvår 2011.162 Av disse var det 630 voldssaker, altså 29,5 % av de 

totale straffesakene. Dette var den desidert største gruppen, neste på listen var 

butikktyveri og naskeri med 334 saker, 15.6 %. I 1999 utgjorde sistnevnte saker 28 %, 

mens voldssaker dette året lå på 9 %.163 Av dette fremgår det en tredobling av 

voldssaker, mens butikktyveri og naskeri har blitt halvert. Denne nedgangen kan dog 

trolig forklares med at det har utviklet seg en praksis hos de store butikkjedene hvor det 

stilles krav om erstatning forut for megling i konfliktrådet. Dette er i strid med 

konfliktrådenes prinsipper, og på dette grunnlag vil ikke megling skje i slike saker.164 

 

 

                                                

160 28. oktober 2011 

161 http://www.konfliktraadet.no/Documents/download/statistikk%201%20halv%C3%A5r.pdf 

162 1/1-30/6 2011 

163 “Økt bruk av konfliktråd” s. 27 

164 Årsrapport 2008, Sekretariatet for konfliktråd s.6-7, jfr. ”Økt bruk av konfliktråd” 
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8.8 Hvilke saker burde konfliktrådene behandle? 

Likhetsprinsippet innebærer at like tilfeller skal behandles likt.
165

 

 

Prinsippets innhold er at loven skal tolkes likt ovenfor alle, og at handlinger av samme 

grad av straffverdighet skal bedømmes likt. Begge disse sidene av likhetsprinsippet lar 

seg vanskelig kontrollere, all den tid det er svært vanskelig å bedømme hvorvidt to 

forhold er like. For å kunne ivareta prinsippet har lovgivningen vide strafferammer slik 

at domstolen kan vurdere sakens straffverdighet opp mot lignende saker. Ankeadgangen 

er også en premissleverandør i dette henseende. Likhetsprinsippet spiller også en viktig 

rolle hos påtalemyndigheten, ikke bare hos domstolene. De materielle 

rettssikkerhetsprinsipper, slik som sikkerhet mot vilkårlighet og forutberegnelighet, 

starter allerede når politiet etterforsker en sak. Ved at politiet og påtalemyndigheten har 

kompetansen helt fra en etterforskning iverksettes til at saken eventuelt blir sendt over 

til domstolene, spiller også disse prinsippene inn under hele denne prosessen. 

 

Praksisen rundt konfliktrådene viser at det innenfor kategorien legemsfornærmelse og 

legemsbeskadigelse har vært en økning fra 250 til 714 saker fra 2000 til 2009.166 

Økningen i voldssaker som megles i konfliktrådene har hatt en veldig vekst, mye på 

grunn av forskningen på området. Når likhetsprinsippet skal opprettholdes innenfor 

politi og påtalemyndighet er det viktig og se på hvilke saker som ender hvor i systemet.  

 

Vold i nære relasjoner ønsker man at skal håndteres i konfliktrådene, noe av 

bakgrunnen for dette er at det skal eksistere et samliv etter at saken er ferdig. Det er et 

uttalt mål at det ved vold i nære relasjoner skal reageres med behandling i 

konfliktråd.167 Vold for øvrig er det ikke noe slikt mål om å bringe inn for 

konfliktrådene, og dermed blir det store forskjeller mellom vold i og utenfor nære 

                                                

165 Eskeland (2006) s. 57 

166 http://www.ssb.no/a_krim_tab/tab/tab-2011-05-03-07.html sml. 
http://www.ssb.no/lovbrudde/arkiv/tab-2001-11-16-07.html Sakene er registrert på mottakelse hos 
konfliktrådet, og ikke hvilket utfall de fikk hos påtalemyndigheten (SSB). 

167 “Vendepunkt”, Regjeringens handlingsplan fra 2008 som består av 50 konkrete punkter for å styrke 
innsatsen ved vold i nære relasjoner. 
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relasjoner. Når det er tale om to så beslektede områder som her, er det viktig at 

påtalemyndigheten ikke bare skjematisk oversender vold i nære relasjoner til 

konfliktråd slik som det til dels gjøres i en prosjektfase, jfr. “Vendepunkt” pkt. 21.   

 

Ved å la vold i nære relasjoner være konfliktrådenes domene, er det en fare for at ikke 

alle saker blir tilstrekkelig forberedt før den sendes over til konfliktrådene, da saken 

uansett skal dit. Etterforskningen kan bli preget av dette, og dette har blant annet 

resultert i at to kvinnelige parter som hadde utøvd vold mot hverandre fant ut at de 

hadde barn med samme mann først når saken ble meglet i konfliktrådet.168 

Etterforskningen hadde ikke avdekket dette før saken ble sendt over. Når slike forhold 

ikke er avdekket, kan man vanskelig si at politiet har nok innsikt til å mene at 

konfliktråd er den beste løsningen.  

 

Straff skal være differensiert169, og skjematiske straffereaksjoner har flere sider som er 

betenkelig. For det første kan det være omstendigheter ved et forhold som gjør 

handlingen straffeskjerpende. Dernest får konfliktrådet en vanskelig jobb med å megle 

når ikke grunnlaget for konflikten har kommet frem. Det må kunne forutsettes at det er 

politiet som er best på etterforskning. Restorative justice har vist seg å være en egnet 

konfliktløser også ved vold, men det er viktig at alle sider ved saken er belyst godt slik 

at meglingen foregår på de rette premissene. Strprl. § 249, om at saken skal være 

tilstrekkelig forberedt før tiltale avgjøres, gjelder også hvor konfliktrådet er ansett som 

riktig instans for en sak. 

 
Hvorvidt en sak bør megles beror på en rekke ulike forhold og hensyn, materialisert i 

strprl. § 71a som “egner seg for det”. Om en sak egner seg for megling må vurderes 

konkret ut fra sakens faktum. Likhetsprinsippet gjelder også for valg av straffereaksjon, 

og skjematiske oversendelser av vold i nære relasjoner og ikke vold i andre henseende 

strider trolig mot dette prinsippet. Et av målene bak megling ved vold i nære relasjoner 

er at det skal eksistere et samliv etter endt straff, og at andre straffereaksjoner vil 

forrykke dette forholdet slik at reparasjon vanskelig vil kunne finne sted. Dette hensynet 
                                                

168 “Megling i voldssaker” s. 32 

169 HR-2010-001849-A 
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gjør at saker som, hvis man ser bort fra relasjoner mellom partene, i utgangspunkter ser 

likedan ut blir strafferettslig behandlet ulikt. Personlige relasjoner forrykker her 

likhetsprinsippet. 

 
Det faktum at begge parter må godta megling for at saken skal kunne megles, jfr. lovens 

§ 5, veier ikke opp for en eventuell oversendelse i strid med likhetsprinsippet. I en 

straffesak hvor det er stor maktmessig ubalanse mellom partene vil et samtykke fra 

begge parter ofte ikke være et reelt samtykke. I forhold til den svake part kan saken få 

et uheldig utfall som ikke fanges opp av dagens system. Det har vært episoder hvor et 

samboende par har vært i konfliktrådet for en uoverensstemmelse, og hvor dette ble 

meglet. Siden har det samme paret kommet tilbake til konfliktrådet, denne gangen i en 

familievoldssak. Det viste seg at det lå mer bak den første meglingen enn det som den 

gang kom frem. Noe av grunnet til dette er at konfliktrådet ikke fikk nok informasjon av 

påtalemyndigheten om det bakenforliggende i saken. Hadde saken vært tilstrekkelig 

forberedt før strprl. § 71a ble valgt som straffereaksjon, ville sannsynligheten for slike 

hendelser avta. I denne saken hadde trolig ikke politiet nok informasjon når 

straffereaksjon ble valgt. 

 

Megling i konfliktråd skal forsone partene. En definisjon av å forsone er å forlike, 

akseptere, avfinne seg med eller å tåle.170 Å forsone to parter som i utgangspunktet ikke 

kjenner hverandre så godt kan tenkes. Er partene i et ekteskap, og har kjent hverandre 

gjennom mange år, kompliseres bildet. En barriere har blitt brutt når man utøver vold 

mot sine nærmeste, og maktmessig står partene i slike forhold veldig ulikt. 

Gjenopprettende prosess kan være en viktig del av løsningen, men dette må i så fall 

følges opp. Det har uheldig effekt allmennpreventivt om oppfatningen blir, at slår man 

noen i nær omsorgskrets må man uansett bare i konfliktrådet. 

 

Å belyse en sak ordentlig sikrer både at riktig straffereaksjon blir valgt, og 

informasjonen som ligger til grunn for dette valget kan også være med å sørge for at 

gjennomføringen av straffen får en best mulig effekt på siktede. Benyttelse av straff 

som virker, herunder mer bruk av alternative straffereaksjoner, er et ønsket mål fra 
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Stortingets side, jfr. St. meld. nr. 37 (2007-2008). I Prop. 135 L (2010-2011) ber 

Justisdepartementet prosjektet “Et tryggere samfunn” om å vurdere bruken av blant 

annet personundersøkelse ved valg av og gjennomføring av straff. 

 

8.9 Når er en sak tilstrekkelig forberedt? 

Strprl. § 249 statuerer at en sak må være tilstrekkelig forberedt før spørsmålet om tiltale 

avgjøres. Paragrafen henviser til § 226 om hva formålet med etterforskningen er, og 

etter § 226 (1) skal etterforskningen blant annet skaffe til veie nødvendige opplysninger 

til å avgjøre spørsmålet om tiltale, tjene som forberedelse for rettens behandling av 

spørsmålet om straffeskyld og eventuelt spørsmål om fastsette av reaksjon. 

 

I forarbeidene til dagens ordlyd i § 226171 ble det foreslått endringer slik at det kom 

klarere frem at formålet med etterforskningen også kan være å skaffe til veie 

opplysninger av betydning for spørsmålet om reaksjon og for fullbyrdingen av straffen. 

Dette er i tråd med den individualpreventive delen av straffen; straffen skal avholde 

gjerningspersonen fra nye straffbare handlinger. For at straffen skal få en tilstrekkelig 

individuell virkning er det viktig at tilstrekkelig informasjon foreligger når tiltale skal 

avgjøres, jfr. strprl. § 249 jfr. § 226, slik at riktig reaksjon kan idømmes. Også når 

straffen er utmålt og skal gjennomføres vil informasjon om vedkommende være av 

betydning. Når saken er tilstrekkelig belyst er imidlertid ikke nærmere konkretisert, og 

det vil således være et skjønn som ligger hos påtalemyndigheten, og til slutt hos 

domstolen. 

 

Under etterforskningen vil det kunne foretas personundersøkelse eller rettspsykiatrisk 

undersøkelse, jfr. § 226 (2). Slike undersøkelser kan være av betydning for 

tiltalespørsmålet, både når det er spørsmål om påtaleunnlatelse eller henleggelse på 

grunn av sinnssykdom på gjerningstiden, men størst betydning har 

personundersøkelsene ved veiledning for retten ved valg av straffereaksjon.172 Formålet 

                                                

171 Ot. prp. nr. 8 (1998-1999) 

172 Andenæs (2009) s. 248. 
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med påtaleunnlatelsen er etter forskriftens § 5173 og strprl. § 161 å skaffe opplysninger 

om siktedes personlighet, livsforhold og fremtidsmuligheter, til bruk for avgjørelse av 

saken. Personundersøkelse har oftest betydning når det er tvil om det skal reageres med 

betinget eller ubetinget straff, og om samfunnsstraff kan være aktuelt.174 

 

Overføring til konfliktråd forutsetter at saken egner seg for slik behandling, jfr. strprl. § 

71 a. Når en sak oversendes, må konfliktrådet ta saken under behandling så snart som 

mulig, jfr. konfliktrådslovens § 11. Både for å ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om 

konfliktråd er den best egnede løsningen, både individual- og allmennpreventivt, samt 

for å legge til rette for en best mulig behandling hvis saken oversendes for megling, er 

det viktig å benytte personundersøkelse hvor dette vil belyse saken ytterligere. En slik 

undersøkelse kan gi veiledning for hvilke straffereaksjoner som vil kunne virke best for 

siktede, og dermed for samfunnet. Personundersøkelsen får aktualitet også når straffen 

er utmålt og skal gjennomføres. Foreligger det forhold ved siktede som taler for at en 

personundersøkelse burde innhentes, er det en saksbehandlingsfeil om ikke dette er 

gjort. Plikten til å påse at saken er tilstrekkelig opplyst påhviler ikke bare 

påtalemyndigheten etter strprl. § 249. Domstolen har også en tilsvarende plikt i strprl. § 

294: 

Retten skal på embets vegne våke over at saken blir fullstendig opplyst. I dette øyemed 

kan den beslutte å innhente nye bevis og utsette forhandlingen. 

 

Om ikke saken er tilstrekkelig opplyst når dom faller, er dette ansett som en 

saksbehandlingsfeil etter strprl. § 294. I Rt 1998 1607 skriver førstvoterende følgende: 

Unnlatelse av å innhente personundersøkelse[..], kan etter omstendighetene være en 

saksbehandlingsfeil som kan medføre opphevelse av lagmannsrettens beslutning. Det 

vises til prinsippet i straffeprosessloven § 294. 

 
Også i Rt 2002 280 ble det konstatert fra Høyesterett at manglende innhentelse av 

personundersøkelse etter omstendighetene kan være en saksbehandlingsfeil. Det var 

også ansett som en vesentlig saksbehandlingsfeil at en sak mot en atten år gammel døv 

                                                

173 Forskrift om personundersøkelse i straffesaker 

174 Andenæs, straffeprosess s. 238 
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gutt var pådømt uten personundersøkelse, jfr. Rt 1975 794. Rettspraksis på området 

viser at i saker hvor det foreligger hensyn som bør vektlegges ved straffeutmåling, og 

som eventuelt burde ha hatt noe å si for valg av straffereaksjon fra påtalemyndighetens 

side, så er det en saksbehandlingsfeil om opplysningene som hadde kunne virket inn på 

avgjørelsens innhold ikke er innhentet, jfr. strprl. § 343 (1). I disse tilfellene er det en 

rettssikkerhetsgaranti som ikke er overholdt, og domstolens manglende oversikt over 

sakskompleksiteten kan da gå ut over siktede. 

 

8.10 Bruken av personundersøkelse 

Statistikken forteller om en veldig lav bruk av instituttet, og tall fra 2009 viser at av 

totalt 312 281 lovbrudd som resulterte i en straffereaksjon, av disse 29 759 forbrytelser, 

var det utført 1765 personundersøkelser.175 Av disse var 578 personundersøkelser 

foretatt i forbindelse med kjøring i beruset tilstand, og således underlagt forskriftspålagt 

personundersøkelse.176 

 

Allerede i 1989 ble det varslet av riksadvokaten at det var en synkende tendens i bruken 

av personundersøkelse, og at dette var i “dårlig harmoni med klare uttalelser i 

straffeprosesslovens forarbeid”.
177 Riksadvokaten henviste til 

Straffeprosesslovkomitèens uttalelse om personundersøkelsens sentrale plass i 

straffepleien, se sitat nedenfor. Riksadvokaten fremholder videre i rundskrivet at 

nedgangen i antall personundersøkelser ikke kan antas å skyldes endringer i 

kriminalitetsbildet, men at påtalemyndigheten ikke i tilstrekkelig grad følger 

straffeprosesslovens og påtaleinstruksens intensjoner på dette punktet.  Riksadvokaten 

skriver dernest at den plikt som påhviler påtalemyndigheten til å innhente 

personundersøkelser som ledd i straffesaksbehandlingen må innskjerpes. 

                                                

175 http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2010-06-22-28.html 

176 Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring, med hjemmel i strl. § 53. 

177 Riksadvokaten (2/1989) 
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I riksadvokatens rundskriv av 2010178, Mål og prioriteringer for straffesaksbehandling i 

politiet, står følgende: 

Riksadvokaten antar at det er gunstig om personundersøkelse innhentes i alle saker 

hvor det er aktuelt å legge ned påstand om samfunnsstraff. Er gjerningspersonen under 

18 år, skal personundersøkelse innhentes. Egnethetsvurdering er derimot ikke 

nødvendig. 

 

Retningslinjene fra 2010 videreføres for 2011 med mindre endringer, disse berører ikke 

personundersøkelse.179 Det foreligger således instruks til påtalemyndigheten om å 

innhente slik undersøkelse når gjerningspersonen er under 18 år og hvor det er aktuelt å 

nedlegge påstand om samfunnsstraff. At slik undersøkelse først skal gjennomføres når 

det er aktuelt å legge ned påstand om samfunnsstraff er påfallende, all den tid 

instituttets formål er å frembringe informasjon som har betydning for valg av reaksjon 

og eventuell utmåling.180 Har påtalemyndigheten først bestemt seg for at samfunnsstraff 

er aktuelt, har det således blitt tatt stilling til dette uten å benytte seg av 

personundersøkelse. 

 
Den plikt som påligger påtalemyndigheten har ikke blitt drøftet siden rundskrivet fra 

1989. Gjeldende instruks benytter ikke det fulle potensial som ligger i en god 

personundersøkelse.  

 

Lovkomiteen ønsket å synliggjøre personundersøkelse ved å plassere det i et eget 

kapittel.181 Komiteen uttaler følgende: 

Ved revisjon av loven har komiteen funnet det naturlig med et særskilt kapittel om 

personundersøkelse og mentalobservasjon. Dette tilsies av den sentrale plass som 

personundersøkeren og rettspsykiateren inntar i vår tids strafferettspleie og de særlige 

prosessuelle spørsmål som reiser seg i forbindelse med slike undersøkelser. 

 

                                                

178 Riksadvokaten (1/2010) 

179 Riksadvokaten (1/2011) pkt. 2 

180 NOU 2008:15 pkt. 9.7 

181 NUT 1969:3 s. 227 
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Etter forarbeidene er kapittel 13 i strprl. nytt, og at det i stor grad bygger på danske og 

svenske forbilder, henholdsvis Rpl. kapittel 37 a ved lov av 31. mars 1960182 og lov av 

29. juni 1964 om personundersökning i brottmål og lov om rättspsykiatrisk 

undersökning i brottmål av 16. juni 1966183. I forarbeidene til strprl. § 161184 står det 

følgende om å presisere nærmere når personundersøkelse bør eller skal innhentes: 

I utkastet er det heller ikke tatt med særlige retningslinjer for når personundersøkelse 

bør foretas. Det antas tilstrekkelig at loven angir hovedprinsippet for bruken av 

personundersøkelse. Skal nærmere retningslinjer kunne gi noen reell veiledning, må de 

bli så vidt detaljerte at de har sin naturlige plass i administrative forskrifter, f.eks. i 

påtaleinstruksen, jfr. utkastets tredje ledd og påtaleinstruksens § 19. 

 

I tilsvarende svensk lovgivning, lov 29. juni 1964 om personundersøkelse i brottmål § 

2, kan ingen dømmes til fengsel i seks måneder eller mer uten at det er foretatt 

personundersøkelse. Utvalget som utarbeidet påtaleinstruks 1985185 skriver dette om å 

ta inn en tilsvarende regel i den norske påtaleinstruksen: 

Utvalget antar at det ikke er behov for en tilsvarende regel i påtaleinstruksen. Det må 

kunne legges til grunn at dersom det er aktuelt med en så lang frihetsstraff, vil det 

normalt være gjennomført personundersøkelse, jf. annet ledd hvor det er pekt på at 

sakens alvor må tillegges vekt ved avgjørelsen om personundersøkelse. 

 

Straffelovkommisjonen gikk i sin tid inn for å øke bruken av personundersøkelse.186 

Kommisjonen påpeker at instituttet blir benyttet for lite, noe som blant annet viser seg 

ved at personundersøkelse først blir innhentet ved anke, og da spesielt til Høyesterett.187  

 

Tallmateriale for 2009188 understreker at bruken av personundersøkelse ikke er i 

harmoni med lovens og påtaleinstruksens forarbeider. I 2009 var det idømt 16 007 

                                                

182 Retsplejeloven, en felleslov for sivil- og straffeprosess i dansk rett. 

183 NUT 1963:3 

184 NUT 1969:3 s. 232 og 233 

185 NOU 1984:27 Ny påtaleinstruks s. 140 

186 NOU 1983:57 s. 24 og 208 

187 NOU 1983:57 s. 207  
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fengselsdommer, av disse var 13 605 på 6 mnd. eller mindre.189 Etter riksadvokatens 

rundskriv er det gunstig om personundersøkelse innhentes hvor det er aktuelt å 

nedlegge påstand om samfunnsstraff. Etter straffeloven § 28 a kan samfunnsstraff 

idømmes i stedet for fengselsstraff når strafferammen er opp til et år. Hvorvidt det er 

aktuelt å legge ned påstand om samfunnsstraff er noe påtalemyndigheten beslutter i det 

konkrete tilfellet. Bruken i dag tyder likevel på at instituttet ikke brukes tilstrekkelig. 

 

8.11 Hvordan få utnyttet ressursene som ligger i en personundersøkelse? 

Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2010190 må anses som en anmodning om 

hyppigere bruk av personundersøkelse. Retningslinjene fastholdes, samtidig som 

statistikken viser at man ligger under det som er fastsatt. I 2008 ble det foretatt 

personundersøkelse i halvparten av tilfellene hvor samfunnsstraff ble utfallet og siktede 

var under atten år. I prop. 135 L (2010-2011) foreslås det blant annet at 

personundersøkelse skal være obligatorisk ovenfor barn i alderen 15-18 år. Etter 

utvalgets vurdering kan en personundersøkelse gi grunnlag for ileggelse av målrettede 

og individualiserte tiltak og ha stor betydning for valg av reaksjon og 

straffeutmåling.
191 Dette har gode grunner for seg, men det har ikke blitt drøftet 

nærmere om slik undersøkelse bør gjennomføres når vedkommende er eldre.  

 

Prosjektet “Et trygt samfunn”, som har sitt mandat fra Prop. 135 L (2010-2011), ser på 

bruken av personundersøkelse når siktede er over 18 år, for gjengangere og ved 

familievold. Prosjektet jobber samtidig med å forbedre personundersøkelse som 

kartleggingsverktøy og ønsker et bedre samarbeid mellom forvaltningsetatene som 

benytter personundersøkelsen. En god personundersøkelse skal følge vedkommende fra 

påtalemyndigheten avgjør tiltale til straffen er gjennomført. I gjeldende rett ser man 

konturene av lovpålagt personundersøkelse som ikke blir fulgt opp av 

                                                                                                                                         

188 Tall for 2010 foreligger ikke i skrivende stund (25.11.2011) 

189 http://www.ssb.no/a_krim_tab/tab/tab-2010-06-22-42.html Dette tilsvarer 85 % av totalt avsagte 
dommer. 

190 Riksadvokaten (1/2010) 

191 Prop. 135 L (2010-2011) pkt. 8.2 



 54

påtalemyndigheten og domstolene. Det er derfor viktig at regelverket er klarere på dette 

punktet når straffelov 2005 trer i kraft. Hvorvidt likhetsprinsippet er ivaretatt når det 

blir satt en aldersgrense for når en personundersøkelse skal foretas er usikkert. Dette er 

et rettsområde hvor det ikke skal herske usikkerhet, og det bør etter kandidatens syn 

redegjøres nærmere for hvordan personundersøkelse bør benyttes.  

 

8.12 Når er det likhet for loven? 

Det er et viktig hensyn ved straffeutmåling at like forhold behandles likt. Hva som er to 

like tilfeller vil alltid være vanskelig å avgjøre, men likhetsprinsippet forutsetter at dette 

gjøres så langt det er mulig. Hvor mange ulike hensyn som skal vektlegges vil i relasjon 

til likhetsprinsippet føre til ulikheter mellom to tilsynelatende like tilfeller. Sett i lys av 

at straff skal differensieres192, må nødvendigvis rekkevidden av likhetsprinsippet drøftes 

nærmere.  

 

“Likhet” kan defineres som å ha fellestrekk eller slektskap med, det å ha samme status 

og kår eller å være tilsvarende noe.193 Hvorvidt to tilfeller anses om like tilfeller 

avgjøres for det første av hvor langt inn i materien man søker likheter eller ulikheter. 

Målet er rettferdighet, og rettferdighet er blant annet at individuelle hensyn skal tas i 

betraktning ved domsslutningen. To identiske saker vil aldri forekomme, og derfor vil 

man heller ikke få to identiske utmålinger. Hensynene som ligger bak straffeutmålingen 

vil variere i ulike saker. 

 
Et eksempel er her to tingrettsdommer fra Inntrøndelag tingrett, begge i september 

2011. Med tre ukers mellomrom hadde to 18 år gamle gutter blitt tatt for 

fartsovertredelse. Den ene erkjente å ha holdt 140 km/h med fire passasjerer da han 

kjørte utenfor veien og traff et skilt. Kjøreforholdene var gode, med tørr vegbane av 

asfalt. Ingen kom til skade ved utforkjøringen. Straffeskjerpende moment var blant 

annet at han på et tidspunkt var i feil kjørebane, og at personskadepotensialet dermed 

var stort. Dommeren viser til at etter rettspraksis har tilsvarende handling kvalifisert til 

                                                

192 Blant annet i HR-2010-001849-A (9), men også i “Straff som virker”. 

193 http://www.ordbok.no 
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fengselsstraff, men på grunn av siktedes unge alder, at han var tidligere straffet og hans 

vilje til å oppklare saken, ble straffen 30 timer samfunnsstraff.194 

 
I det andre tilfellet ble vedkommende målt i fartskontroll til å holde 141 km/h. 

Dommeren påpekte at det var gode kjøreforhold, og lite trafikk. Det var ikke opplyst 

om trafikkfarlige situasjoner under kjøringen, men det påpekes at kjøringen hadde et 

klart farepotensiale. Utgangspunktet for straff ved slike hastigheter er etter rettspraksis 

ubetinget fengsel. Siktedes tilståelse ble hensyntatt, men hadde kun prosessuell 

betydning da det uansett forelå tilstrekkelig bevis for fellelse. Straffen ble satt til atten 

dagers ubetinget fengsel.195 Ingen av disse var tidligere straffet, og de kommer fra 

samme tettsted. Straffenivået er tolket ut fra rettspraksis, og da spesielt Høyesteretts 

praksis. Grensen for ubetinget fengsel er antatt å ligge på rundt 140 km/h i 80 km/h-

sone. Noe likhetsprinsipp kan vanskelig spores. 

  

Likhetsprinsippet setter selv ingen grenser for hvor langt inn i faktum og 

omstendighetene bak man skal undersøke. For å kunne ha et velfungerende 

straffesystem er det viktig at domstolene har empiri å se på når straff skal utmåles. Et 

system hvor straffen utmåles i det konkrete tilfellet uten å se på lignende saker vil være 

en umulighet, og kan heller ikke kreves. Det som kan kreves er at domstolen i den 

enkelte sak ser på mer enn de faktiske handlinger. Saken skal være tilstrekkelig 

forberedt, jfr. strprl. § 249, når politiet tar ut tiltale. Retten skal også våke over at saken 

blir fullstendig opplyst, jfr. lovens § 294. I dette ligger det også et mandat til å se på 

siktedes personlige forhold. Skal straff differensieres, slik det er gitt signaler om så vel  

fra politisk hold som høyeste rettsinstans, må informasjon om siktedes personlige 

forhold komme i betraktning. Det bør tas hensyn til at en siktet er aleneforsørger, er 

under utdanning, har lav inntekt eller har hatt en traumatiserende hendelse like forut. 

Med rigide rammer, fastsatt av domstolene selv i form av tidligere utmålt straff i 

lignende saker, kan ikke straffen differensieres tilstrekkelig. Lovene gir vide 

strafferammer nettopp for at straff skal tilpasses det konkrete tilfelle. For å kunne ta i 

bruk hele straffespekteret, samt å idømme straffer som er hensiktsmessig, er det viktig 
                                                

194 Saksnr.: 11-132777ENE-INTR 

195 Saksnr.: 11-146482ENE-INTR 



 56

at domstolen har tilstrekkelig informasjon til å skille de ulike sakene. Likhetsprinsippet 

er ivaretatt selv når tilsynelatende like saker behandles ulikt, nettopp fordi det i alle 

saker finnes faktorer som skiller de ad. Disse faktorene må løftes opp om man skal 

kunne finne den straffereaksjonen innenfor strafferammene som virker mest 

rehabiliterende og individualpreventivt på den enkelte. 

 

8.13 Endringer på konfliktrådets og personundersøkelsens område 

I forbindelse med ikrafttredelse av ny straffelov 2005, med de følgene dette får også for 

straffeprosessen196, vil det skje endringer i strafferetten. For konfliktrådenes del vil ikke 

straffeloven eller straffeprosessloven gi de store endringene. Rapporten ”Økt bruk av 

konfliktråd” går derimot inn for en revisjon av konfliktrådets mandat, og blant annet 

ønsker arbeidsgruppen at det blir utarbeidet en ny konfliktrådslov. Gruppen har laget et 

lovforslag, dette inneholder også endringer i straffeloven og straffeprosessloven. 

 

9 Avsluttende bemerkninger 

Betinget påtaleunnlatelse er et verktøy som stadig har fått fornyet aktualitet i 

strafferetten. Ved at saken blir avsluttet hos påtalemyndigheten, blir belastningen på 

domstolene mindre. I tillegg til dette er det et mål at straff skal differensieres, og med 

de vilkårene som kan settes i en betinget påtaleunnlatelse står instituttet for en viktig del 

av denne differensieringen. Prøveperioden som følger med en betinget påtaleunnlatelse 

sørger for at nye straffbare forhold vil aktualisere lovbruddet som lå til grunn for 

påtaleunnlatelsen. Dette er et sterkt incitament til å avstå fra kriminelle handlinger i en 

lengre tidsperiode. Spesielt for unge er dette er godt virkemiddel; blir straffeansvaret 

oppgjort på stedet mister man den preventive delen som prøvetiden har, utover at 

forholdet vil kunne være et straffeskjerpende moment om vedkommende blir tatt for 

                                                

196 NOU 2002:4 Ny straffelov 
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nye kriminelle handlinger. Betinget påtaleunnlatelse virker således svært 

individualpreventivt så lenge prøveperioden løper. 

 

Konfliktrådene opplever en økning både i antall saker de mottar og i hvilke saker de kan 

megle i. Denne prosessen har blant annet ført til konfliktrådet i dag anses som en egnet 

reaksjon ved vold i nære relasjoner. I forarbeidene til gjeldende konfliktrådslov omtales 

målsettingen med konfliktrådene å være at de skal kunne ta seg av lettere lovbrudd, uten 

at dette går ut over rettssikkerheten. Når vold i nære relasjoner nå får sin strafferettslige 

behandling i konfliktrådene kan det stilles spørsmålstegn ved om lovverket er forberedt 

på slik behandling. Rapporten “Økt bruk av konfliktråd” foreslår blant annet at det må 

foretas en fornyelse av konfliktrådsloven. Dagens system har ingen mekanismer for å 

fange opp brudd på en avtale i konfliktrådet utover de eventuelle økonomiske 

kompensasjoner som måtte fremgå av avtalen. 

 

Betinget påtaleunnlatelse med vilkår om megling i konfliktråd er en strafferettslig 

reaksjon som har et sterkt individualpreventivt preg. Ved å anvende denne reaksjonen 

fremfor direkte oversendelse til konfliktråd etter strprl. § 71 a fanges saken opp ved nye 

straffbare forhold i prøvetiden. Vold i nære relasjoner er en alvorlig straffehandling, 

mye på grunn av tillitsbruddet som finner sted. Distinksjonen av den strafferettslige 

behandlingen mellom vold i og utenfor nære relasjoner reiser også flere spørsmål. 

Uansett hvilken strafferamme et straffebud har, så er det viktig at saken er tilstrekkelig 

opplyst når beslutning om tiltale foretas. I dette henseende er personundersøkelse et 

viktig verktøy. For å kunne differensiere straffen er det viktig å ha nok innsikt i sakene 

til å skille de ad. 

 

Forskning på konfliktrådets område viser at dette kan være en egnet reaksjon, men at 

forholdsregler må tas. Dagens ordning følger ikke i tilstrekkelig grad opp partene etter 

at selve meglingen er foretatt. Ved en revisjon av lovverket på konfliktrådets område er 

det viktig at rammene rundt megling tar høyde for de komplekse sakene som i dag kan 

megles. Inntil en slik revisjon kommer er påtaleunnlatelse med vilkår om megling en 

egnet reaksjon i de strengeste tilfellene hvor megling er aktuelt. 
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militærstraffeprocesloven og sportelloven 

NUT 1963:3 Innstilling fra Straffeprosesslovkomiteen 

St. meld. nr. 104 (1977-1978) Om kriminalpolitikk 

Ot. prp. nr. 35 (1978-1979) Om lov om rettergangsmåten i straffesaker 

(straffesaksloven) 

NOU 1983:57 Straffelovgivningen under omforming 

NOU 1984:27 Ny påtaleinstruks 

NOU 1985:3 Tiltak for ungdom med atferdsvansker 

Ot. prp. nr. 56 (1989-1990) Om megling i konfliktråd 

NOU 1992:28 To-instansbehandling, anke og juryordning i straffesaker 

Ot. prp. nr. 87 (1993-1994) Om lov om endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige 

utilregnelighetsregler og særreaksjoner) 

NOU 1997:15 Etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet 

Ot. prp. nr. 8 (1998-1999) Endring i straffeloven og straffeprosessloven 

NOU 2000:22 Om oppgavefordeling mellom stat, region og kommune 

Ot. prp. nr. 106 (2001-2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven 

m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet) 

Ot. prp. nr. 77 (2001-2002) Lom om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning 

etter straffeforfølgning) 

NOU 2002:4 Ny straffelov 

Ot. prp. nr. 60 (2002-2003) Om lov om endring i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i 

konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene) 
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NOU 2003:15 Fra bot til bedring 

Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov og straff  

St. meld nr. 20 (2005-2006) Alternative straffereaksjonar ovenfor unge lovbrytarar 

St. meld. nr. 37 (2007-2008) Om kriminalomsorgen 

NOU 2008:15 Barn og straff 

Ot. prp. nr. 108 (2008-2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og 

påtalemyndigheten (politiregisterloven) 

NOU 2009:08 Kompetanseutvikling i barnevernet 

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn 

og unge 

Prop. 135 L (2010-2011) Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, 

straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) 

 

Traktater 

EMK  Convention of the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, Roma 1950 

SP International Covenant on Civil and Political Rights, New York 

1954 

 

Dommer 

Rt-1930-344 

Rt-1953-1153 

Rt-1961-990 

Rt-1968-495 

Rt-1968-228  

Rt-1975-794 

Rt-1982-1185 

Rt-1998-1607 

Rt-1999-1898 
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Rt-2002-280 

HR-2005-375-A 

HR-2010-001849-A 

11-132777ENE-INTR 

11-146482ENE-INTR 

 

Personlig meddelelse 

 

Astrid Lutdal Skjetne, leder av Konfliktrådet i Nord-Trøndelag. Samtale 25. august 

2011. 

Sissel Karstad, Konfliktrådet i Nord-Trøndelag. Samtale. 25. august 2011. 

Tore Råen, Friomsorgsleder i Nord-Trøndelag. Samtale. 02. november 2011. 

 

Nettsteder 

 

http://www.sprakradet.no  

http://www.ssb.no 

http://www.ntnusamfunnsforskning.no 

http://www.nordlandsforskning.no 


