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Høring  -  Utvidet straffeansvar ved internasjonal barnebortføring

C.772 E. 1

Vi viser til høringsforslag om utvidet straffeansvar ved internasjonal barnebortføring.
Vi viser også til innspill fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
til høringen sendt justis- og politidepartementet 28.januar 2011,

Under følger supplerende innspil fra BLD:

Vi er positiv til forslaget om å utvide straffansvaret for internasjonal barnebortføring,
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Under pkt. 5.4 omtales blant annet den situasjonen at gjerningspersonen samtidig er et
offer for overgrep fra den gjenværende forelderen. Vi er tilfreds med at det i hørings-

Vi slutter oss videre til synspunktet om at det er mindre naturlig å snakke om
"omsorgsunndragelse" hvis den andre forelderen ikke har samvær med barnet. Vi
støtter derfor forslaget om at straffansvaret knyttes ti1 foreldreansvar og samvær som
rent faktisk er/vil bli utøvd, jf, alternativ 1 i høringsnotatet. Når det gjelder forslag til
utforming av lovtekst, mener vi at forslag 2, hvor alternativene er oppstilt i a), b) og c),
er mest oversiktlig.

Under pkt. 5,3 foreslås det at avgrensningen av straffansvaret for internasjonal
barnebortforing knyttes til foreldreansvaret, slik at bestemmelsen rammer enhver som
unndrar en unkyndig fra noen som har foreldreansvaret. En slik løsning innebærer at
den barnet bor fast hos kan straffes for ulovlig barnebortføring på lik 1inje med
sarnværsforelderen. VI er enig i at det å knytte straffansvaret €1foreldreansvaret gir god
sammenheng med den underliggende sivile retten.
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notatet understrekes at hvert enkelt av disse tilfellene må vurderes konkret med

hensyn 1 straffansvarets utstrelming.

Med hilsen

Lars Audtt GranW(e.f.)

Side 2

STR
DOKS

g - 'se er

U002/003

: 2


