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Ref. 12/6734 

Høring – forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og 

overgrep 

 

Vi viser til departementets høringsbrev 12. oktober 2012. Dommerforeningen har fått forlenget 

høringsfristen til 17. desember 2012. 

 

Dommerforeningen er kjent med de omfattende og grundige høringsuttalelsene fra Oslo 

tingrett, Agder lagmannsrett og Borgarting lagmannsrett. Samlet sett dekker uttalelsene etter 

vårt syn de viktigste og mest prinsipielle spørsmål som reises i høringsbrevet.  

 

Dommerforeningen slutter seg til de synspunkter som fremkommer i nevnte høringsuttalelser. 

Dette innebærer blant annet at; 

 

- Dommerforeningen går sterkt imot innføring av opplysnings- og meldeplikt for 

dommere, jf. forslaget til ny § 63 b i domstolloven, 

- Dommerforeningen går imot lovfesting av plikt for bostedsforelderen til å nekte 

samvær, jf. forslaget til § 43 nytt første ledd tredje punktum i barneloven, 

- Dommerforeningen går imot at tap av samværsrett og/eller foreldreansvar skal 

kunne behandles som sivilt krav i straffesak, 

- Dommerforeningen går imot at barneverntjenesten skal kunne opptre som 

partshjelper i saker etter barneloven. 

 

Vi viser til de begrunnelser som er gitt i de respektive høringsuttalelser, som i alle hovedsak er 

dekkende for Dommerforeningens syn. 

 

Vi vil generelt understreke viktigheten av at også saker etter barneloven behandles i henhold 

til våre grunnleggende rettsprinsipper, herunder kravet til uavhengige og upartiske dommere 

og kravet til kontradiksjon. 

 

Det er etter Dommerforeningens syn ikke påvist at dagens regelverk generelt sett ikke i 

tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til barnets beste, også i saker hvor det er reell fare for 

overgrep av ulik karakter. I denne sammenheng vises særlig til redegjørelsen for rettspraksis i 
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høringsuttalelsen fra Oslo tingrett. Særlig på et saksfelt med et sterkt engasjement fra ulike 

aktører, er det av vesentlig betydning at behovet for eventuelle lovendringer – til dels av 

kontroversiell karakter – vurderes med utgangspunkt i et empirisk materiale. Det er etter vårt 

syn også vesentlig at den praktiske dommererfaring knyttet til behandlingen av saker etter 

barneloven, slik den blant annet kommer til uttrykk gjennom høringsuttalelsene, tillegges 

betydelig vekt. 

 

Alle saker som angår barn, og i særdeleshet barn som er i en sårbar situasjon, tas på stort 

alvor i domstolene. Dette fremgår også med all tydelighet av de foreliggende høringsuttalelser. 

Kompetanseutvikling er også på dette området av stor betydning, og det er etter 

Dommerforeningens syn viktig at dommerne tilbys relevante tiltak som sikrer og utvikler den 

brede kompetanse som allerede finnes i domstolene. Rom for forbedringer er det på de fleste 

områder, også på dette. Etter Dommerforeningens syn kan forbedringer imidlertid i stor grad 

gjennomføres innenfor rammene av dagens lovverk.  

 
 
Med hilsen 
Den norske Dommerforening 
 

 
Håvard Holm 
leder                     
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