HØRINGSUTTALELSE – DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL ENDRINGER I
BARNELOVA § 30 TREDJE LEDD

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsnotat av 21. november 2008
vedrørende Departementets forslag til endringer i barnelova. Vi takker for tilliten som
høringsinstans.
1. Innledning
JURK mener at endringer i barnelova § 30 tredje ledd er svært viktig. Barn bør vernes
mot all form for psykisk og fysisk vold.
2. Forholdet til folkeretten
JURK støtter seg til Departementets forslag. Vi mener dette er en viktig og nødvendig
presisering av rettstilstanden. En slik presisering vil være i tråd med Barnekonvensjonen
som er inkorporert i menneskerettsloven og derigjennom går foran annen norsk lov ved
motstrid. I konvensjonens artikkel 19 pålegges staten å treffe tiltak for å beskytte barn
mot alle former for fysisk og psykisk vold. Lovgiver bør derfor sørge for at norsk rett
samsvarer med konvensjonen, gjennom en innføring av et klart forbud i § 30 tredje ledd.
3. Forholdet til den allmenne rettsoppfatningen
Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2005 s. 1567 skapte uklarhet om hvor tålegrensen gikk.
Det er av avgjørende betydning for reell beskyttelse av barns integritet at nulltoleranse
for fysisk og psykisk avstraffelse blir en del av den allmenne rettsoppfatning.
Lovendring vil være et godt virkemiddel for å gi holdingen innpass i folks
rettsoppfatning.
4. Forholdet til strl. § 228
JURK mener det er av avgjørende betydning at overtredelse av barnelova § 30 tredje
ledd blir straffbart etter straffeloven § 228, for at forbudet skal få den ønskede
preventive virkning, samt at brudd på bestemmelsen medfører konsekvenser.
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5. Rettsenhet i de nordiske land
De øvrige nordiske landene har oppstilt forbud mot å utsette barn for vold og annen
krenkende behandling. JURK kan ikke se at det er noen grunn til at Norges barn ikke
skal ha det samme vernet.
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