28 er uslcyldig incestdomt
FLERE JUSTISMORD. At 28 mennesker er blitt kjent skyldig i incest og siden
er frifunnet, utgj0r det m0rkeste kapittel i var rettshistorie siden
hekseprosessene pa 1600-tallet. Men de er bare top pen av isfjellet. Trolig er
mer enn 100 andre uskyldig d0mt for incest.
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KJENT SKYLDIG - SA FRIFUNNET. Etter at Fritz Moen na er frikjent for
begge de drap han ble uskyldig d0mt for, vii jag si noe om en annan
kategori av justismord som er begatt i Norge. Det er de 28 personer
(inkludert to stefedre og en onkel) som i 25 saker i arena 1988-1997 ble
kjent skyldig i incest og siden har fatt sine saker gjenopptatt og blitt
frifunnet.De fikk fra fire maneder til seks ars fengsel og fikk aile sine liv
grundig 0delagt.De 28 er et uhyrlig tall. Oat innebrerer et sammenbrudd for
vart rettssamfunn, en total rettsikkerhetssvikt. At dette har kunnet skje,
burde tilsi en forargelse og et engasjement, som langt skulle overga den
meget berettigede forargelse i Moans sak. Allikevel er de 28 bare toppen av
isfjellet. Betingelsene for gjenopptagelse er meget strange, og rettspraksis
har vrert restriktiv.Mange har forgjeves fors0kt a fa sine saker gjenopptatt,
og et meget st0rre antall har resignert fordi hovedkravet for gjenopptagelse
er at det skaffes til veie et nytt og tungtveiende bevis. Dette vii som oftest
ikke vrere mulig.
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Forklaringer trukket.
Jag har nylig gjort ferdig et manuskript om de 25 gjenopptatte sakene. I
tillegg omtaler jag fern saker hvor pastatte fornrermede tenaringer senere
har trukket sine forklaringer tilbake som usanne og en hvor en 19-arings
forklaring av politiet ble vurdert som usann, selv om piken ikke gjorde noen
innr0mmelse. 1tre av sakene kom innr0mmelsene etter at det var avsagt
frifinnelsesdom. Fire saker som star for Gjenopptagelseskommisjonen,
ventes avgjort i nrer fremtid.Mitt manuskript er en del av en bok om uskyldig
d0mte ved norske domstoler som har fatt sine saker gjenopptatt og blitt
frifunnet. Boken antas a utkomme vinteren 2007. Mitt bidrag kan sees som
en granskning av dette m0rkeste kapittel i var rettshistorie siden
hekseprosessene pa 1600-tallet.

Usanne forklaringer.
De 25 sakene faller i to like store grupper nar det gjelder
gjenopptagelsesgrunn. Den ene omfatter saker hvor uriktige uttalelser fra
rettsoppnevnte sakkyndige Ieger, srerlig fra Akerklinikken, var tungtveiende
bevis for domfellelse. Dette gjaldt srerlig sma barn. Den andre gruppen
gjelder saker hvor de fornrermede trakk tilbake sine forklaringer fordi de var
usanne. Dette gjelder srerlig tenaringer og yngre kvinner.Av de 31 sakene
var det 14, nar man tar mad to 12-aringer, hvor anklagene var usanne. 1 12
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av sakene innr0mmet de forn<ermede at de hadde 10yet sin far i fengsel.
Med fa unntak gjaldt dette unge mennesker med personlige vanskeligheter
og et anstrengt forhold til faren.De uskyldig d0mte som ikke var sa heldige
at det forela legeuttalelser som kunne konstateres a v<ere uriktige eller at
de forn<ermede trakk sine beskyldninger tilbake, har det v<ert umulig a
hjelpe Iordi det ikke har v<ert mulig a fremskaffe et nytt viktig bevis. Det ma
antas at st0rstedelen av de uskyldig d0mte h0rer til denne kategori.

Preget av misbrukstanke.
Ved de fleste domfellelser gjaldt det saker hvor det forela samlivsbrudd, og
sakene ble satt i gang av engstelige og til dels fiendtlige m0dre.
Hjelpeapparatet tok ogsa initiativ, og barnehagene ble oppmuntret til a se
etter tegn pa seksuelt misbruk. 1arena frem til Bjugn-saken i 1994 var vart
samfunn preget av tanken pa misbruk av barn. All awikende oppf0rse1fra
sma barn ble oftest tolket som tegn pa incest. Barns seksuelle lek var
utgangspunktet for tre av de gjenopptatte sakene.Det mest katastrofale var
allikevel pavirkningen av de sma barna f0r de ble dommeravh0rt, og maten
de ble avh0rt pa av hjelpeapparatets folk, av politiet og under
dommeravh0r. Psykologene inntok en sentral plass i de fleste av disse
sakene og ogsa som "s<erlig skikket person" til a bista ved dommeravh0ret.
Med ett unntak har psykologene gatt god tor at de sma barna var misbrukt,
hvilket altsa ikke var tilfelle.En staende trossetning blant mange psykologer,
som barneombudet ogsa sluttet seg til, var at barn aldri lyver om seksuelle
overgrep. Dette utsagnet var en demagogisk avsporing. Man greide a gj0re
seg blind for det som det dreide seg om, nemlig sma barns pavirkelighet.
lkke i en eneste av de saker jeg har gjennomgatt, har en psykolog reist
sp0rsmalet om dette.
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Forutsatte misbruk.
Utgangspunktet i de aller fleste dommeravh0r jeg har lest, var en
forutsetning om at misbruk hadde funnet sted og at det gjaldt a hjelpe
barnet til a fortelle om dette. Det var ofte et ensidig press for a fa barnet til a
innr0mme at det var misbrukt og uten at torh0rsrettsdommeren grep inn.
Noen ganger var dommeren like pagaende som dem som foretok
avh0ret.Om det hadde funnet sted misbruk var sjelden temaet.
Kontrollsp0rsmal som kunne belyst denne muligheten ble som regal ikke
stilt. 1dag er det vel den alminnelige oppfatning at "sma barn er lett
pavirkelige, at de svarer lett slik utsp0rreren 0nsker at de skal svare, gir
etter tor press og har lett for a blande fantasi og virkelighet", som professor
Svein Magnussen og f0rsteamanuensis Geir Overskeid skriver i tidsskriftet
Lov og Rett i 1998.Siik avh0rene av sma barn ble foretatt, er det uten
videre klart at dares forklaringer hadde liten eller ingen bevisverdi, men de
var tilstrekkelige til a fa uskyldige personer d0mt i den atmosf<ere som
hersket i den incestfikserte tiden.Hvor mange uskyldig d0mte som ikke har
hatt noe nytt bevis a paberope seg, kan det v<ere tale om?

rJ

Sosial tilleggsfunksjon for Faoe

.It MEST DELT PA FA

Brannmann mod tordcn

Anne Sunde anbefaler de
~

Bj0rg Brennan, Knut Esp1

~ Bam "stopcs til koplcr"

rlll

Hilde Synoove Ulleskotte
anbefaler dette.

Professoron brukte tre ~

Kjersti Hannah Mindebert

H&M stopper produksjc
Anne Sunde anbefaler de

Minst 100 uskyldig dlllmt.
VG fikk gjennom et spesialoppdrag til en ansatt i Statistisk sentralbyra tall
for de d0mte og frifunne i incestsaker og saker om utuktig omgang med
barn under 14 ar. Unders0kelsen bygger pa politiets straffesaksregister.For
arena 1988-1996 er 280 d0mt for incest og 40 frifunnet. For utuktig
omgang med barn under 14 ar er tallene 1431 d0mte og 154 frifunne. Jeg
har arbeidet med disse sakene i over seks ar. Som en 10s antagelse mener
jeg at det ikke kan v<ere mindre enn 100 uskyldig incestd0mte i tillegg til de
25 sakene. Uskyldig d0mte tor utuktig omgang med barn under 14 ar ma
v<ere adskillig flare. Uansett er det tale om store m0rketall.
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Ma leve m ed ure tte n .
Og her er det grunnlag tor den hell store forargelsen. Vi har et
rettssamfunn som synes ute av stand til fl forhindre at de mange usKyldig
d0mte mfl leve med uretten til de d0r. Det hjelper iKKe at rettssiKKerheten
sviKtettotaltl den lncesttiKserte Iiden. Uten sammenbruddet i
rettssiKKerheten den gangen ville et stort antall usKyldig d0mte blitt
frifunnet I mange saKer ville tiltale iKKe vam reistHvis
GjenopptagelsesKommisjonen var villig til fl se dette vitterlige faktum som
en ny omstendlghet som Kunne gi grunnlag for gjenopptagelse, ville del
vaere bra, men dette er lite sannsynlig. Derimot burde dette vitterlige faKtum
tillegges vesentllg vekt nflr Kommisjonen vurderer gjenopptagelse i medhold
av sekkebestemmelsen I straffeprosesslovens § 392, som gir adgang til
gjenopptagelse "nflr saerlige torhold gj0r del tvilsomt om dommen er riktig"_
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