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Høringsuttalelse - Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot
vold og overgrep

Det vises til departementets høringsbrev av 12. oktober 2012, med forslag til lovendringer for
å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep.

Departementet foreslår blant annet å pålegge dommere opplysningsplikt overfor barnevernet,
idet departementet ikke ser at det er "reelle hensyn" som taler for at domstolene skal
underlegges andre regler for meldeplikt enn ansatte i forvaltningsorganer1.

Datatilsynet vil peke på at domstolene er i en særstilling, sammenlignet med forvaltningen. I
en rettsstat er det grunnleggende nødvendig både at domstolene er tilgjengelige for folket, og
at de er i stand til å treffe sine beslutninger på et solid grunnlag. Domstolene er i særdeleshet
avhengige av folkets tillit for å ivareta sin funksjon.

Man kan etter tilsynets vurdering ikke se bort fra at uthuling av domstolenes taushetsplikt kan
medføre at enkelte vegrer seg mot å fremme en sak for domstolene, eller forklarerer seg
forbeholdent eller uriktig i de sakene som er til behandling. Datatilsynet vil derfor advare mot
at det gjøres unntak fra domstolenes taushetsplikt, utover den alminnelige avvergingsplikten
som i dag er regulert i straffeloven § 139.

Selv om Datatilsynet ser at det foreligger tunge hensyn som taler for at domstolene skal
pålegges en meldeplikt for å beskytte barn mot vold og overgrep, frykter tilsynet en utvikling
hvor det etableres tilsvarende meldeplikt for å ivareta andre tungtveiende hensyn —for
eksempel å forebygge annen alvorlig kriminalitet.
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Forslaget reiser prinsipielle spørsmål som ikke er berørt i høringsnotatet, og bør derfor ikke
vedtas uten en nærmere utredning.
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