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Strl.§282 Mishandling i nære relasjoner
• Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller
andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler
• Sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,

• Sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje
• Sin slektning i rett oppstigende linje
• Noen i sin husstand, eller

• Noen i sin omsorg.

Mishandling i nære relasjoner
For at bestemmelsen skal komme til anvendelse

• Fryktregime
• Spørsmålet er om handlingene danner et mønster som resulterer i at den som rammes må
leve under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold».

• Tå hev
• Innenfor husets fire vegger

Borgarting lagmannsrett
Desember 2019

• Perioden 1999 til 2017 hadde mann mishandlet sin kone ved
• Slag, stakk med nåler, kløp henne, spyttet på henne
• Isolerte henne, forhindret henne fra å lære seg norsk, kontrollerte telefonbruk, tvang henne til
å si til helseapparatet at hun var psykisk syk
• Skrek til henne, sa hun var dum, syk, analfabet, ikke verdt noe.

• I samme periode mishandlet han barna sine – totalt 7 barn
• Slag, dro i håret, sparket, tråkket på, kløp
• Skrek, kalte barna irriterende, dum, ubrukelig
• Låste barna inne på rommet

Fra dommen:

• «B har forklart at tiltalte slo alle barna helt fra de var omlag fem år gamle. Hun har
forklart at han slo dem hvis de bråkte og i forbindelse med lekser, og ellers hvis de ikke
gjorde som han sa eller han av en annen grunn var sint. Hun har også beskrevet at han
kunne stenge barna inne på et rom eller kott, og at hun ga dem mat og lot dem gå ut av
rommet når tiltalte var ute av huset».
• «Barna har beskrevet hvordan de levde med en konstant frykt for at tiltalte skulle bli sint,
og at de blant annet gjemte seg under senger og bak dører for ikke å bli slått. F og C har
beskrevet det som at de gikk på «tå hev» hele tiden».

Høyesterett 2019
• Mor mishandlet, ved gjentatte anledninger, sine tre barn.
• Truet med kniv, ble slått med ulike gjenstander, truet med å holde hodet ned i
toalettskålen mens det ble skylt ned avføring.
• Et av barna døde av hodeskader etter å blitt kastet gjentatte ganger i gulvet. Hun var tre
år da hun døde.

Den døde datteren
• Ren passivitet straffes normalt ikke.
• Faren var til stede da moren kastet datteren i gulvet hvor hun ble påført skader hun
senere døde av. Om dette uttaler Høyesterett
• «A hadde et klart omsorgsansvar for C. Han hadde dermed en selvstendig plikt til å skaffe
henne nødvendig helsehjelp. Når han unnlot dette, innebærer det en form for mishandling av
C som omfattes av straffeloven § 282. At også moren hadde plikt til skaffe datteren hjelp,
endrer ikke dette».
• Blir ikke dømt som medvirker til denne volden, men som gjerningsperson.

Øvrig voldsutøvelse fra mor
• Far kjente til den øvrige volden mor utsatte deres felles barn for. Han deltok ikke selv.
Han ble dømt for medvirkning til mishandlingen. På tross av at passivitet normalt ikke
straffes.
• Høyesterett uttalte:
• Den som har omsorgsansvar for et barn, har plikt til på en eller annen måte å gripe inn
overfor mishandling av barnet - Handlingsplikt

Hvor mange barn lever i et fryktregime
• I 2015 opplyste BUFdir
• Da sier 21% av ungdommene de har blitt utsatt for fysisk vold fra foreldrene i løpet av
oppveksten

• Folkehelseinstituttet fra 2019, oppdatert 02.01.2020
• Om lag 1 av 20 barn og unge vokser opp under forhold preget av alvorlig vold (slått med
knyttneve, slått med gjenstander, sparket – gitt synlige skader eller merker)
• Om lag 1 av 5 har opplevd mindre alvorlig vold (lugging, klyping, slått med flat hånd)

• Antall anmeldelser har økt jevnlig siden 2006

Hvem er så voldsutøver?
• «Retten til et liv uten vold», NOU 2003:31
• Menn
• 24 til 45 år
• Yrkesmessig all over the place.
• Erfaring fra vold selv
• = En kan ikke se hvem som er voldsutøver

• Kvinner?

Hvem utsettes for volden?
Fra en enkel advokats ståsted

• Den som har trukket feil lodd i livets lotteri.
• Saker med flere barn
• Taklet volden ulikt
•

Ulike roller

• Husker ulike ting
•

Preget på ulike måter

Advokatsnap
• Lavterskeltilbud for barn og unge.
• Legges ut informasjon som kan være av interesse for barn og unge.
• Tilbakemelding angående vold i hjemmet
• Vanskelig å vite hvem en kan snakke med
• Vanskelig å få snakke anonymt.

• 3 timer gratis advokathjelp for å vurdere å anmelde vold i nære relasjoner.

Takk for meg
• Husk å følge oss på advokatsnap

• Følg oss også gjerne på facebook og Instagram

