
 

Kan asylsøkere i Norge straffes 
for barneekteskap inngått i 
utlandet? 
 

Kandidatnummer: 652 

Leveringsfrist: 25.4.2017 

Antall ord: 16781



i 

 

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING ................................................................................................................ 1 

1.1 Rettskildebildet ................................................................................................................ 2 

1.1.1 Lovvalg ................................................................................................................... 2 

1.1.2 Menneskerettighetenes rettskildemessige betydning .............................................. 3 

1.2 Etiske utfordringer ................................................................................................................ 5 

1.3 Veien videre ......................................................................................................................... 5 

2. JURISDIKSJON, DOBBEL STRAFFBARHET OG TILKNYTNING ......................... 6 

2.1 Straffelovgivningens jurisdiksjon ........................................................................................ 7 

2.2 Vilkåret om dobbel straffbarhet ........................................................................................... 8 

2.3 Kravet om tilknytning .......................................................................................................... 9 

2.3.1 Bosettingstillatelse som vilkår for fast bosted ...................................................... 10 

2.3.2 Tilknytningskravet for personer uten bosettingstillatelse ..................................... 11 

2.3.3 Tilknytningskravet for nyankomne asylsøkere ..................................................... 12 

2.3.4 Konklusjon om tiknytningskravet for asylsøkere ................................................. 13 

3. DE STRAFFBARE HANDLINGENE ............................................................................. 13 

3.1 Barneekteskap som brudd på ekteskapsloven .................................................................... 14 

3.1.1 Samspillet med ekteskapsloven ............................................................................ 15 

3.1.2 Utenomrettslige ekteskap ...................................................................................... 15 

3.2 Barneekteskap som tvangsekteskap ................................................................................... 16 

3.2.1 Hva er tvang? ........................................................................................................ 17 

3.3 Barneekteskap som seksuallovbrudd.................................................................................. 18 

3.4 Barneekteskap som slaveri ................................................................................................. 19 

3.4.1 Slaveri som en forbrytelse mot menneskeheten .................................................... 20 

3.4.2 Slaverilignende barneekteskap .............................................................................. 21 

3.5 Konklusjon om de straffbare handlingene.......................................................................... 22 

4. SÆRLIGE HENSYN VED STRAFFESPØRSMÅLET ................................................. 22 

4.1 Jevnbyrdighet i alder og utvikling ...................................................................................... 23 

4.1.1 Konsekvensene av hensynet til jevnbyrdighet for asylsøkere .............................. 23 

4.2 Krav til aktsomhet med hensyn til kunnskap om barnets alder .......................................... 24 

4.2.1 Betydningen av aktsomhetskravet for barneekteskap inngått i utlandet ............... 25 

4.3 Rettsuvitenhet ..................................................................................................................... 25 

4.4 Konklusjon om særlige hensyn ved straffespørsmålet ....................................................... 27 



ii 

 

5. TILSIER ALLMENNE HENSYN AT PÅTALE SKAL REISES? ............................... 27 

5.1 Prevensjonshensynet .......................................................................................................... 28 

5.1.1 Konklusjon om prevensjonshensynet.................................................................... 29 

5.2 Internasjonal rett om barneekteskap ................................................................................... 29 

5.2.1 Kvinnekonvensjonen ............................................................................................. 30 

5.2.2 Barnekonvensjonen ............................................................................................... 31 

5.2.3 Felles uttalelse fra kvinnekomiteen og barnekomiteen ......................................... 32 

5.2.4 Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon ................................................... 32 

5.2.5 Andre konvensjoner om barneekteskap ................................................................ 33 

5.2.6 Konklusjon om statens forpliktelser i internasjonal rett ....................................... 34 

5.3 Hensynet til den mindreårige gifte asylsøkerens beste ...................................................... 34 

5.3.1 Betydningen av kulturelle forhold for barnets beste ............................................. 37 

5.3.2 Konsekvenser for barnet av å reise påtale ............................................................. 37 

5.3.3 Retten til å bli hørt ................................................................................................ 38 

5.3.4 Konklusjon om hensynet til mindreårige gifte asylsøkere .................................... 40 

5.4 Konklusjon om allmenne hensyn for påtale ....................................................................... 40 

6. KONKLUSJON OG REFLEKSJON ............................................................................... 41 

6.1 Konklusjon ......................................................................................................................... 41 

6.2 Refleksjon ........................................................................................................................... 42 

KILDER .................................................................................................................................. 44 



1 

 

 

1 Innledning1 

Barneekteskap er et globalt problem.2 Hvert annet sekund får verden en ny barnebrud, og 

hvert år giftes 15 millioner jenter bort før de fyller 18 år.3 Noen av dem er barn på flukt.  

Enkelte foreldre har ikke råd til å forsørge barna sine, og et ekteskap innebærer en munn 

mindre å mette.4 Andre må selge sine døtre for å skaffe penger til menneskesmuglere.  

Barneekteskap kan anses som en måte å beskytte jenter mot voldtekt og overgrep i flyktning-

leirene, en handling for å redde familiens ære. Det kan også være kynisk og brutal utnytting 

av barn som kan ligne slaverilignende forhold. Uavhengig av motiv og årsak så innebærer 

barneekteskap inngått med noen under 16 år brudd på norsk lov og internasjonale menneske-

rettigheter.  

 

Jenter er særlig utsatte for å bli giftet bort som barn, og antallet barneekteskap er spesielt høyt 

i land med sterke kulturelle kjønnsstereotypier.5 Ifølge UNICEF har over 700 millioner  

kvinner i verden i dag blitt giftet bort før de fylte 18 år.6  Jo yngre jentene er ved ekteskaps-

inngåelsen, dess mer utsatte og sårbare er de for utnyttelse og tvang. Forskning viser at  

barnebruder med vesentlig eldre ektemenn ofte får mindre skolegang, har mindre selv-

bestemmelsesrett, og er mer eksponert for vold i hjemmet.7 Mange barneekteskap resulterer i 

graviditet, og jenter under 15 år har fire ganger større risiko for å dø i barnefødsel enn kvinner 

i 20-årene.8 FN har derfor et mål om å avskaffe barneekteskap innen 2030.9 

 

Det kom 61 mindreårige gifte asylsøkere til Norge i 2015. Noen av disse barna var gravide, 

andre kom ifølge med egne barn. De fleste hadde opprinnelse fra Syria, Irak eller  

Afghanistan. Den yngste mindreårige gifte asylsøkeren var bare 11 år, mens flertallet var 

rundt 16 år gamle. Ektemannen var oftest bare noen få år eldre, men i noen tilfeller var alders-

forskjellen stor. 10  Mange engasjerte seg i den offentlige debatten om ektefellene kunne  

                                                 
1  Takk til Juristforbundet og Voldsprogrammet ved NOVA for stipender, til arbeidsgiver for permisjon, og til 

min dyktige, fleksible og tålmodige veileder. 
2  "Barneekteskap" referer i avhandlingen til ekteskap inngått med noen under 18 år. Straffeloven omfatter kun 

barneekteskap inngått med noen under 16 år. Det vil særskilt benevnes når 16- års grensen legges til grunn. 
3  International Center for research on women 2017  
4  Aftenposten 11.4.2016  
5  Aptel (2016) s. 317 
6  UNICEF (2014) 
7     United Nations (2013) og CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 s.7 
8  UNICEF 2008 
9   UN General Assembly Res. A/RES/69/156 
10  NRK 2.2.2016  
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straffes for barneekteskap inngått i utlandet, og juridiske eksperter var uenige om svaret.11 

Undersøkelser viser at spørsmålet er uavklart også i andre land.12  

 

Blant dem som kom over Storskog i 2015 var en 14 år gammel gravid jente fra Syria.13 Hun 

kom i følge med ektemannen på 23 år og en sønn på 18 måneder. Ingen i utlendings-

forvaltningen reagerte. Det var mottaket som sendte bekymringsmelding til barnevernet, som 

videre politianmeldte saken.  I februar 2017 meldte media at saken ble henlagt på bevisets  

stilling. Politiet omtalte saken som vanskelig. «Etter norsk lov er det som har skjedd  

forbudt. Men skulle vi straffe en syrisk borger for noe som er akseptert i Syria? Her er det 

forskjellige kulturer i den vestlige verden og andre land.» 14 Politiets uttalelse i saken reiser 

mange spørsmål. Denne avhandlingen vil derfor forsøke å besvare spørsmålet om asylsøkere 

som har inngått barneekteskap før ankomst til Norge kan straffes for dette. 

 

1.1 Rettskildebildet  

 

1.1.1 Lovvalg 

Straffeloven 2005 (strl.)15 trådde i kraft den 1.10.2015 og erstattet da straffeloven 1902  

(strl. 1902).16 Straffelovgivningens virkeområde i tid reguleres i strl. § 3, og utfylles av 

Grunnloven § 97 som forbyr lovers tilbakevirkende kraft.17 Hovedregelen i strl. § 3 første 

ledd, første punktum er at gjerningstidspunktet avgjør hvilken lov som skal gjelde.  

I annet ledd, annet punktum finnes unntaket om at lovgivningen på avgjørelsestidspunktet 

kommer til anvendelse hvis det kan føre til et mer gunstig resultat for tiltalte. Det kreves da at 

det foreligger «et endret syn på hvilke handlinger som bør straffes eller bruken av straffe-

rettslige reaksjoner».  Straffeloven 2005 innfører i § 5 første ledd nr. 1 en hovedregel om  

dobbel straffbarhet, som innebærer at handlingen også må være straffbar i gjerningslandet for 

å kunne straffe handlinger begått i utlandet.  Dette innebærer ifølge forarbeidene «et visst 

element av avkriminalisering».18 Høyesterett har konkludert slik: "Når departementet uttaler 

at endringene i den nye loven innebærer en viss grad av avkriminalisering, så innebærer det et 

                                                 
11    NRK 3.2.2016 og Nettavisen 2016  
12  European Migration Network 31.4.2015 
13  NRK 2.12.2015  
14  NRK 15.2.2017 
15    Lov om straff 2005 
16  Almindelig borgerlig Strafffelov 1902 
17  Kongeriket Noregs Grunnlov  
18  Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s.402 
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endret syn på hvilke handlinger som bør straffes i Norge."19  Altså kommer straffeloven 2005 

til anvendelse dersom det er mest gunstig for tiltalte.  

 

For utenlandske barneekteskap er altså hovedregelen at loven på vigselstidspunktet kommer 

til anvendelse. Det betyr at alle ekteskap inngått før 1.10.2015 er omfattet av straffeloven 

1902, med mindre straffeloven 2005 vil gi et mer gunstig resultat for siktede. Hvis resultatet 

blir det samme uavhengig av hvilken lov som anvendes, så gjelder hovedregelen om at  

gjerningstidspunktet avgjør.20  

 

Straffeloven 2005 § 5 første og andre ledd har erstattet tilknytningskravet «noen i Norge 

hjemmehørende person» i straffeloven 1902 § 12 nr. 3 med ordlyden «person med bosted i 

Norge», uten at det er tilsiktet noen realitetsendring.21 Hvis dette tilknytningsvilkåret er opp-

fylt, kan asylsøkere straffeforfølges for barneekteskap på grunnlag av begge lovene. Siden  

resultatet blir det samme, kommer loven på gjerningstidspunktet da til anvendelse. 

 

Handlinger begått av utlendinger i utlandet ble i straffeloven 1902 regulert i §12 nr. 4, og også 

for denne gruppen kunne barneekteskap tiltales. Bestemmelsen åpnet for en vid adgang til å 

straffeforfølge, og det ble ansett som tilstrekkelig at tiltalte oppholdt seg i Norge ved  

innledningen av straffeforfølgelsen.22 Strl. 20005 § 5 tredje ledd omfatter personer som 

«oppholder seg i Norge». For denne gruppen gjelder norsk straffelovgivning kun ved enkelte 

lovbrudd, og barneekteskap er ikke blant dem. Bestemmelsen vil behandles nærmere i punkt 

2.3.3. For nyankomne asylsøkere som har inngått barneekteskap i utlandet er dermed straffe-

loven 2005 mer gunstig, og denne loven skal da anvendes. 

 

Etter dette skal loven på gjerningstidspunktet legges til grunn for asylsøkere med «bosted i 

Norge» fordi straffeloven 2005 ikke har medført noen realitetsendring for denne gruppen. For 

nyankomne asylsøkere vil straffeloven 2005 være mer gunstig, og denne loven kommer  

dermed til anvendelse for denne gruppen. Hovedfokuset for denne avhandlingen vil være 

straffeloven 2005 på grunn av denne lovens fremtidige relevans.    

 

1.1.2 Menneskerettighetenes rettskildemessige betydning 

Internasjonale menneskerettigheter er av stor relevans for avhandlingens tema fordi  

barneekteskap kan innebære brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Grunnloven § 92 

pålegger staten «å respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunn-

                                                 
19  HR-2016-1014-A avsnitt 21 og 22, Ot.prp. nr.90 (2003-2004) s.402 
20  HR-2016-1014-A 
21  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.402 
22  Matningsdal (2016) merknad til strl.1902 § 12 nr.4 
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lov og for Norge bindende traktater om menneskerettigheter». Menneskerettighetene er en del 

av norsk rett, og grunnlovsbestemmelsen skal være «et viktig tolkningsmoment for lov-

regler».23 Bestemmelsen innebærer en rettslig forpliktelse for myndighetene ved at det ikke 

kan føres en politikk som strider mot menneskerettighetene. Ifølge høyesterettspraksis  

medfører dette en forpliktelse for domstolene til å håndheve alle internasjonale menneske-

rettigheter som er bindende for Norge.24 Skoghøy skriver at formålet med § 92 er å «pålegge 

domstolene og andre myndigheter en plikt til å kontrollere at norsk lovgivning og praksis 

holder seg innenfor de skranker som følger av menneskerettighetene, og å sørge for at 

eventuelle menneskerettsbrudd blir reparert.» 25 Denne plikten gjelder også brudd på  

menneskerettighetene til mindreårige gifte asylsøkere i Norge. 

 

Norge har inkorporert fem menneskerettskonvensjoner i menneskerettsloven (mrl.).26 Mrl. § 2 

bestemmer at de inntatte konvensjonene «skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er 

bindende for Norge,» og de skal ifølge mrl. § 3 «ved motstrid gå foran bestemmelser i annen 

lovgivning». Dette gjelder også ved motstrid med straffelovgivningen. I strl. § 2 er det  

bestemt at lovgivningen gjelder «med de begrensninger som følger av overenskomster med 

fremmede stater eller av folkeretten for øvrig». Altså har vi sektormonisme i norsk strafferett, 

og domstolene må anvende norsk jurisdiksjon i samsvar med folkeretten.27 

 

I forbindelse med grunnlovsreformen i 2014 fikk vi et nytt kapittel E i Grunnloven hvor noen 

menneskerettigheter er inntatt og dermed har fått grunnlovs rang. Grunnloven er den tyngste 

rettskilden i norsk rett og går foran andre rettskilder ved motstrid. I forarbeidene fremgår det 

at formålet med å innta menneskerettighetene i Grunnloven var å styrke menneske-

rettighetenes stilling i norsk rett.28 Menneskerettighetene har dermed formelt en sterk stilling i 

norsk rett.  

 

Siden barneekteskap kan innebære menneskerettighetsbrudd, er tolkningsuttalelsene til  

menneskerettskomiteene av interesse fordi de kan gi veiledning i å tolke menneskerettighets-

konvensjonene. Vekten av tolkningsuttalelsene fra menneskerettslige spesialistorganer har 

imidlertid vært omdiskutert. Wien-konvensjonen om traktatretten (VCLT)  art. 31 definerer 

                                                 
23  Kierulf (2013) s.442 
24  Rt.2014 s.1150, Rt.2014 s.1292, Rt.2015 s.93 
25   Skoghøy (2015) s.96 
26  Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett, De fem konvensjonene er EMK, BK, KDK, 

SP og ØSK  
27  Stigen (2009) s.13 
28   Dokument 16 (2011-2012) s.18 
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hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved tolkningen av internasjonale konvensjoner. 29  

Gyldigheten til menneskerettskomiteenes uttalelser kan forankres i VCLT art. 31 nr. 3  

bokstav b som «any subsequent practice», et syn som er støttet av The International Law  

Association.30 Også Høyesterett har slått fast at uttalelsene fra FNs spesialistorganer skal  

tillegges stor vekt.31 Vekten av uttalelsene vil avhenge av deres klarhet og overførbarhet. 

Menneskerettskomiteenes uttalelser kan dermed anses som en relevant rettskilde for  

konvensjonstolkning selv om de ikke er bindende.32  

 

1.2 Etiske utfordringer 

De etiske utfordringene knyttet til behandlingen av dette temaet er for meg todelte. Den første 

handler om faren for å stigmatisere en sårbar gruppe mennesker. Barneekteskap framkaller 

sterke meninger og følelser hos mange. Det finnes derfor en mulighet for at jeg ved fokuset på 

straff ytterligere kan bidra til å stigmatisere asylsøkere. Det er i denne sammenheng viktig å 

huske at barneekteskap blant asylsøkere gjelder de færreste, og at mange unge ektemenn  

heller ikke selv har valgt sin skjebne. Kanskje kan denne avhandlingen bidra til å nyansere det 

stereotypiske bildet mange har av unge barnebruder og deres eldre ektemenn. 

 

Det andre dilemmaet er av personlig art. Jeg har i flere år arbeidet med ungdom utsatt for 

tvangsekteskap og æresrelatert vold. De mange historiene jeg har hørt om personlig lidelse 

har gjort dypt inntrykk på meg og vil antagelig farge min behandling av temaet. Jeg har lært at 

det ofte er flere ofre i disse sakene. Forventninger fra storfamilien og omgangskretsen  

påvirker oppfatningen av hvordan familiemedlemmenes ulike roller best skal ivaretas, og  

begrenser handlingsfriheten til alle involverte. Jeg håper at min erfaring også kan være til  

berikelse for avhandlingen.  

 

1.3 Veien videre 

Problemstillingen reiser spørsmål som kan være interessante for andre enn bare jurister.  

Dette vil prege fremstillingen ved at også noe grunnleggende strafferett vil behandles.  

Avhandlingen består av fire hoveddeler. I del 1 vil jeg behandle samspillet mellom straffe-

lovgivningens jurisdiksjon, kravet om tilknytning og vilkåret om dobbel straffbarhet fordi 

dette er grunnleggende begreper hva gjelder muligheten for å kunne straffe utlendinger for 

handlinger begått i utlandet. Straff forutsetter en lovhjemmel som dekker gjernings-

beskrivelsen. I del 2 vil jeg derfor se nærmere på de aktuelle straffebudene i barneekteskaps-

                                                 
29    Vienna Convention on the Law of treaties  
30  Wærstad (2015) s.37, Rt.2015 s.93 
31   Rt.2009 s.1261 
32   Kvalø og Køhler-Olsen (2016) s.19 
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saker: Brudd på ekteskapsloven, tvangsekteskap, slaveri og seksuallovbrudd. I del 3 vil jeg 

behandle noen særlige hensyn ved barneekteskapssaker som kan få betydning for  

straffespørsmålet: Betydningen av jevnbyrdighet, kravet til aktsomhet om alder og retts-

uvitenhet. I del 4 vil jeg vurdere om allmenne hensyn tilsier påtale ved å se nærmere på  

prevensjonshensynet, internasjonal rett og ivaretakelsen av det gifte barnets beste.  

 

 

2. Jurisdiksjon, dobbel straffbarhet og tilknytning 

Legalitetsprinsippet som er forankret i Grunnloven § 113 krever at ethvert inngrep overfor 

enkeltmennesker har en klar og tilgjengelig lovhjemmel. Slik sikres forutsigbarhet for  

borgerne. Lovskravet er særlig strengt på strafferettens område på grunn av straffens  

inngripende karakter. Tolkningen av et straffebud må derfor ta utgangspunkt i en naturlig  

forståelse av ordlyden, og hensynet til å realisere formålet med lovskravet må ivaretas i  

tolkningen. Nyere høyesterettspraksis viser en innstramning av presisjonskravet.33 Legalitets-

prinsippet utfylles av Grl. § 96 som fastslår at ingen kan straffes uten lov og dom, og av Grl. § 

97 mot å gi lover tilbakevirkende kraft.34 Både lovskravet og tilbakevirkningsforbudet finner 

vi igjen i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 7, 35  og Høyesterett har 

slått fast at grunnlovsbestemmelsene stiller samme krav til klarhet som i EMK.36 Kravet om 

klar og tilgjengelig lovhjemmel er spesielt krevende for handlinger begått i utlandet. Derfor er  

vilkårene for å straffe slike handlinger strenge, og krever som hovedregel at forholdet også er 

straffbart i gjerningslandet. 

 

Straffelovgivningens virkeområde reguleres i straffeloven 2005 kapittel 1. Hovedregelen  

finnes i strl. § 4: «Straffelovgivningen gjelder for handlinger foretatt i Norge». Bestemmelsen 

uttrykker territorialprinsippet om at et lands straffelovgivning kun gjelder på en stats  

territorium. Dette henger sammen med at en forbrytelse bør straffes der den er begått av  

bevishensyn og av allmennpreventive hensyn. Strl. § 5 regulerer «straffelovgivningens  

anvendelse på handlinger i utlandet» og representerer dermed et unntak fra territorial-

prinsippet. I denne bestemmelsen inngår straffelovgivningens jurisdiksjon, vilkåret om dobbel 

straffbarhet og tilknytningskravet i et samspill. 

 

                                                 
33  Grøning, Husaby og Jacobsen (2015) s.101 
34  Grøning, Husabø, Jacobsen (2015) s.204 
35    Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  
36  Rt.2014. s.238 
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Straffelovgivningens jurisdiksjon og suverenitetshensynet innebærer at norsk strafferett ikke 

kan anvendes på forhold som primært gjelder andre staters borgere, eller er begått på andre 

lands territorier.  Sentralt i strl. § 5 er derfor kravene om dobbel straffbarhet og en viss  

tilknytning til Norge for å kunne straffeforfølge. Hovedregelen om dobbel straffbarhet i første 

ledd nr. 1 innebærer at handlingen må være straffbar både i Norge og i gjerningslandet for å 

kunne straffes i Norge.  Det kreves videre tilknytning i form av statsborgerskap eller bosted i 

Norge. Vilkårene om dobbel straffbarhet og tilknytning rettferdiggjør at straffelovgivningen 

anvendes på handlinger begått i utlandet fordi lovgivningen da er gjenkjennbar, eller fordi 

gjerningspersonens tilknytning til Norge tilsier at straff ikke krenker andre staters  

suverenitet.  En svakere tilknytning vil som hovedregel kreve dobbel straffbarhet.  

 

2.1 Straffelovgivningens jurisdiksjon 

I forarbeidene understrekes nødvendigheten av forsiktighet med å straffeforfølge handlinger 

begått i utlandet. Sentrale vurderinger i den forbindelse er handlingens alvorlighetsgrad,  

betydningen for norske interesser, og lovbryterens tilknytning til Norge.37  Dessuten har  

Norges internasjonale forpliktelser til å bekjempe alvorlige forbrytelser og grense-

overskridende kriminalitet betydning for om påtale skal reises. Det er ikke ønskelig at noen 

skal søke tilflukt i Norge for å unndra seg straffeansvar i hjemlandet. Reglene om jurisdiksjon 

må derfor tilpasses utlevering og immunitet. Når utlevering ikke er mulig er Norge forpliktet 

til å straffeforfølge enkelte lovbrudd, og formålet med strl. § 5 er å gi nødvendig lovhjemmel 

for dette.38 For de fleste asylsøkere gjør imidlertid det kryssende hensynet om immunitet og  

utlevering seg ikke gjeldende. Tidligere måtte Kongen i statsråd samtykke til at tiltale ble reist 

for handlinger begått av utlending i utlandet, noe som gjenspeiler at terskelen er høy.39 Nå 

avgjøres dette av riksadvokaten, jamfør straffeprosessloven § 65 første ledd nr. 5. 

 

TOSLO-2016-40125 omhandler straffelovgivningens jurisdiksjon. Saken gjaldt en 27 år 

gammel svensk statsborger som ble dømt til 6 års fengsel etter strl. 1902 § 12 for blant annet å 

ha hatt et seksuelt forhold til et barn under 14 år i Thailand. Retten fant at tiltalte i det  

vesentlige hadde vært bosatt i Norge i mer enn ett år før den straffbare handlingen fant sted, 

og at han derfor hadde tilstrekkelig tilknytning til Norge til å kunne straffes her. Seksuell  

omgang med mindreårige er unntatt kravet om dobbel straffbarhet jamfør strl. § 5 første ledd 

nr. 9. Førstvoterende påpekte likevel at overgrep mot mindreårige også er straffbart i  

Thailand, og at en straffeforfølgelse ikke krenket Thailands suverenitet. Gjerningsmannens 

tilknytning til Norge på handlingstidspunktet skiller seg fra asylsøkere som ikke har noen  

                                                 
37  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap. 30 s 404 
38   Andenæs (2016) s.588 
39   Strl. 1902 § 13 første ledd jf. § 12 første ledd nr. 4 bokstav a og b 
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tilknytning til Norge ved ekteskapsinngåelsen, og som tingrettsdom har avgjørelsen svak 

rettskildemessig vekt. Dommens grundige generelle drøftelse av straffelovens virkeområde er 

likevel interessant for vårt formål. Førstvoterende viser til forarbeidenes kryssende hensyn 

hva angår straffelovens virkeområde.40  På den ene siden tilsier suverenitetshensynet, retts-

sikkerhetshensynet og hensynet til forutberegnelighet at det bør vises tilbakeholdenhet med å 

straffeforfølge handlinger begått utenfor det norske territoriet. Det er ikke naturlig for  

mennesker uten tilknytning til Norge å undersøke hva som er tillatt i norsk lovgivning. På den 

annen side kan norske interesser eller internasjonale forpliktelser kreve at forholdet skal  

straffeforfølges.  

 

Førstvoterende uttaler: «Straffelovgivningen er i stor grad et produkt av et lands kultur og 

tradisjon. Når den kulturelle avstanden og forskjellen mellom nasjonene blir stor, kan straffe-

lovgivningen inneholde eller mangle normer som fremstår som fremmede for den andre  

kulturen.»41  Disse hensynene gjør seg i stor grad gjeldende for asylsøkere som kommer fra 

land med stor «kulturell avstand» til Norge, og som har inngått et gyldig ekteskap i vigsels-

landet. Også juridisk teori vektlegger hensynet til at hva som anses som klanderverdig er  

kulturelt betinget, og at hva som er straffbart derfor kan variere mellom land. 42   Dette gjelder 

barneekteskap som er ulikt regulert i forskjellige land. Tilknytningskravet og kravet om dob-

bel straffbarhet er derfor sentrale vilkår for å straffe barneekteskap inngått i utlandet.   

 

2.2 Vilkåret om dobbel straffbarhet 

Kravet om dobbel straffbarhet er innført som hovedregel i strl. 2005 § 5 første ledd nr. 1, og 

innebærer at handlingen også må være straffbar i gjerningslandet for å kunne straffes i Norge. 

I forarbeidene begrunnes dette med en større vekt på hensynet til forutberegnelighet og  

suverenitet.43 Det er vanskeligere for personer med svak tilknytning til Norge, som asyl-

søkere, å kunne forutberegne sin stilling i norsk rett. Hvis barneekteskap er straffbart også i 

hjemlandet, så vil en eventuell straffeforfølgning være mer forutsigbar. Kravet om dobbel 

straffbarhet kan dermed øke rettssikkerheten. I strl. § 5 første ledd nr.2 til 11 finnes  

handlinger unntatt kravet om dobbel straffbarhet på grunn av internasjonale forpliktelser, eller 

fordi de anses som særlig alvorlige. Disse vil behandles nærmere i kapittel 3.   

 

Færre handlinger unntas kravet om dobbel straffbarhet i straffeloven 2005 § 5 enn i  

straffeloven 1902 § 12. Siden vektleggingen av dobbel straffbarhet i den nye loven skyldes et 

endret syn på hva som er straffbart, kommer straffeloven 2005 til anvendelse dersom det er 

                                                 
40  Ot.prp. nr.90 (2003-2004) punkt 13.5.2.2 s.174 flg. 
41  TOSLO-2016-40125 
42  Grøning, Husabø og Jacobsen (2015) s.23 
43  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap. 13.5.5.4.2 
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mer gunstig for tiltalte jamfør strl. § 3.44  Hvis straffeloven 2005 kommer til anvendelse, kan 

det i noen tilfeller føre til et annet resultat enn straffeloven 1902 ville gitt. Dette var tilfelle i 

TSENJ-2015-156697 som gjaldt en norsk statsborger tiltalt for å ha frihetsberøvet kone og 

fem barn i Syria. Straffeloven 2005 kom til anvendelse og mannen ble frifunnet i tingretten 

fordi frihetsberøvelse ikke nevnes som en handling som kan straffes uten dobbel straffbarhet, 

og det ikke var bevist at kravet om dobbel straffbarhet var oppfylt. Saken ble imidlertid anket 

til lagmannsretten som fant at tingrettens dom måtte oppheves fordi det forelå saks-

behandlingsfeil på grunn av manglende kontradiksjon og opplysning av saken.45  Tingretten 

hadde lagt riktig lov til grunn, men partene hadde ikke fått muligheten til å uttale seg om lov-

valget, eller føre bevis i henhold til rettens lovforståelse. Saken viser at innføringen av hoved-

regelen om dobbel straffbarhet kan få stor betydning, og at bevisføring for gjerningslandets 

rett er sentralt. For barneekteskap er kravet om dobbel straffbarhet særlig aktuelt ved tiltale 

for slaverilignende barneekteskap, eller for asylsøkere som ikke oppfyller bostedskravet i strl. 

2005 § 5.  Dette vil behandles nærmere i henholdsvis punkt 3.4 og punkt 2.3.3. 

 

Det kreves ikke fullstendig sammenfall mellom det norske og det utenlandske straffebudet for 

å oppfylle kravet om dobbel straffbarhet. Det er tilstrekkelig at straffebudene rammer den 

samme handlingen.46 Forarbeidene nevner tvangsekteskap i strl. § 253 som et eksempel. Det 

er nok at det i gjerningslandets straffe-lovgivning finnes et generelt tvangsforbud, det kreves 

ikke en særskilt bestemmelse.47 De materielle straffbarhetsvilkårene må også være oppfylt, og 

forholdet må ikke være foreldet. Det kreves ikke at de straffeprosessuelle vilkårene er opp-

fylt.48 Ifølge strl. § 5 sjette ledd kan det ved krav om dobbel straffbarhet ikke idømmes 

strengere straff enn i gjerningslandet av suverenitetshensyn.49 Hvorvidt dobbel straffbarhet 

kreves for asylsøkere som har inngått barneekteskap i utlandet, avhenger av deres tilknytning 

til Norge. Dette skal nå undersøkes nærmere. 

 

2.3 Kravet om tilknytning 

Det kreves at gjerningspersonen har en viss tilknytning til Norge for å kunne straffes for et 

lovbrudd begått i utlandet, og ulike vilkår gjør seg gjeldende avhengig av hvor sterk denne 

tilknytningen er. I straffeloven § 5 første ledd bokstav a og b framkommer det to alternative 

vilkår for å kunne straffe handlinger begått i utlandet: Gjerningspersonen må enten være norsk 

statsborger, eller ha «bosted i Norge» på handlingstidspunktet. Disse alternative vilkårene er 

                                                 
44  Ot.prp. nr.90 (2003-2004) s.175. Se punkt 1.1.1 
45  LH-2016-48433 
46   Andenæs (2016) s.592 
47  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.188  
48   Andenæs (2016) s.592 
49  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.404 
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ikke oppfylt for asylsøkere som har inngått barneekteskap før ankomst til Norge. Heller ikke 

femte ledd som bestemmer at et lovbrudd begått av en utlending i utlandet kan straffes dersom 

det er «rettet mot en norsk statsborger eller noen som er bosatt i Norge» kommer til  

anvendelse når begge ektefellene er asylsøkere. Strl. § 5 annet ledd er derimot interessant for 

vårt formål fordi den utvider målgruppen i første ledd til også å omfatte personer med svakere 

tilknytning til Norge. Bokstav a gjelder «en person som etter handlingstidspunktet er blitt 

norsk statsborger eller har fått bosted i Norge». Asylsøkere som har «bosted i Norge» er  

dermed omfattet av bestemmelsen. Det blir med dette viktig å avklare hva bostedskravet  

innebærer.  I denne sammenheng er det hensiktsmessig å inndele asylsøkere i tre grupper  

basert på oppholdstid: Asylsøkere som får bosettingstillatelse, asylsøkere som har bodd minst 

ett år i Norge, og nyankomne asylsøkere. 

 

2.3.1 Bosettingstillatelse som vilkår for fast bosted 

Utenlandske statsborgere med bosettingstillatelse anses ifølge forarbeidene som fast bosatt i 

Norge.50 For at en asylsøker skal få bosettingstillatelse må vedkommende anerkjennes som 

flyktning etter utlendingsloven (utl.) kapittel 4, eller innvilges opphold på humanitært  

grunnlag etter kapittel 5. I begge tilfeller er oppholdstillatelsen midlertidig og av 3 års  

varighet. Mindreårige asylsøkere over 16 år som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse og 

mangler forsvarlig omsorg ved retur kan ifølge utlendingsforskriften § 8-8 innvilges begrenset 

opphold til de fyller 18 år.51  Disse barna anses da ikke å «ha bosted i Norge» fordi de ikke 

kan bosettes. Dette får imidlertid ikke betydning for en straffeforfølgning av den myndige 

ektefellen. 

  

Det har i juridisk teori vært anført at en bosettingstillatelse ikke alltid bør anses som  

tilstrekkelig for å oppnå fast bosted, og at dette særlig gjelder personer fra muslimske land 

hvor religionen har stor betydning i familieretten. 52 Det antas at et krav om stabilitet i form av 

permanent oppholdstillatelse ville gi disse personene mer tid til å omstille seg til norske retts-

normer. Permanent opphold reguleres i utl. § 62, og kan innvilges etter tre års opphold i  

Norge på nærmere bestemte vilkår. Dette gir rett til opphold uten tidsbegrensning og utvidet 

vern mot utvisning, jamfør utl. § 68. Tre års botid pluss den lange saksbehandlingstiden som 

nå forekommer for å få permanent opphold er imidlertid så lenge at en bosettingstillatelse bør 

være tilstrekkelig for at boforholdet kan anses som stabilt. Flyktningkonvensjonen § 51 som 

regulerer flyktningers personrettslige stilling krever også en viss stabilitet i boforholdet for at 

                                                 
50  Ot.prp. nr.100 (2005-2006) s.36 og Forskrift av 5.november 1992 nr.979 §1 

51   Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

52  Thue (2002) s.91 
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vilkåret om bosted skal anses oppfylt, og en bosettingstillatelse anses som tilstrekkelig.53 

Norsk praksis er dermed i samsvar med internasjonal rett på dette punktet.   

 

2.3.2 Tilknytningskravet for personer uten bosettingstillatelse 

For personer uten bosettingstillatelse kreves det et opphold på minst ett år når etter-

forskningen starter, og at oppholdet er ment å fortsette.54 Altså må to kumulative vilkår være  

oppfylt. Viktige momenter i denne vurderingen er: Hensikten om å forbli i Norge, familie i 

landet og fast arbeid. 55  Disse momentene sammenfaller med vurderingen av domisil i inter-

nasjonal privatrett.56  Domisil er et romerrettslig begrep avledet av domus som betyr hus eller 

bolig.57 På norsk oversettes begrepet med «vanlig bosted». 58 Domisilprinsippet innebærer et 

unntak fra hovedregelen i internasjonal privatrett om at partenes hjemlands rett avgjør, ved at 

retten i det landet hvor personen har størst tilknytning legges til grunn. Prinsippet er ikke  

forankret i norsk lov, men det er et sikkert sedvaneprinsipp.59 Også domisilbegrepet er todelt 

ved at det tillegges både et subjektivt og et objektivt element.60 Det objektive elementet inne-

bærer at personen faktisk må oppholde seg innenfor landets grenser. Det subjektive elementet 

er mer skjult fordi det handler om intensjonen om å bli værende i Norge. I praksis er dette 

likevel ofte en objektiv vurdering med utgangspunkt i «gjennomsnittsmennesket» hvor fakta 

om bolig, arbeid og familieforhold vektlegges. 61 

 

Det objektive elementet av tilknytningskravet for asylsøkere er altså oppfylt etter ett års botid 

i Norge. Det subjektive elementet vil være oppfylt når asylsøkeren har en intensjon om å  

forbli her. Vurderingen av bolig, arbeid og familieforhold er imidlertid ikke overførbar til 

asylsøkere som bor på asylmottak fordi de ikke har rett til å arbeide, og de fleste har heller 

ikke familie i Norge.  Det kreves derfor en annen tilnærming for å ivareta det subjektive  

vilkåret, som eksempelvis en samtale med den enkelte om deres intensjoner. De fleste asyl-

søkere forlater hjemlandet av nødvendighet, ikke fordi de ønsket det. Mange kan dermed ha et 

ønske om å vende hjem hvis og når forholdene blir bedre. I følge juridisk teori kreves det ikke 

en intensjon om å bli værende i landet resten av livet, det vesentlige er at man ønsker å ha det 

                                                 
53    Convention relating to the status of refugees  
54  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 13.5.2.2 s. 174 flg. En folkeregistrering kan ikke vektlegges fordi dette kun 

krever 6 måneders oppholdstid jamfør folkeregisterforskriften § 1 første ledd 
55  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap.30.1 s.402 
56  Ot.prp.nr. 100 (2005-2006) punkt 6.2 og 6.4.2.6 s.36 
57  Thue (2002) s.62 
58  Thue (2002) s.103 
59  Thue (2002) s.61 
60  Thue (2002) s.79 
61  Thue (2012) s.55 og s.62 



12 

 

landet man flykter til som sitt hjemland.62 Oppholdet i Norge må dessuten være frivillig for at 

vilkåret om domisil kan anses oppfylt, men det kreves ikke at man frivillig har reist fra sitt 

forrige hjemland. 63 

 

Asylsøknadens saksbehandlingstid medregnes i kravet om ett års botid ved etterforskningens 

innledning. 64  Med dagens lange saksbehandlingstider betyr det at asylsøkere i teorien kan 

straffeforfølges for å ha inngått barneekteskap i utlandet, for så å sendes ut av landet ved et 

eventuelt avslag på asylsøknaden. Om en asylsøker må returnere til hjemlandet er uten  

betydning for straffeforfølgelsen, så lenge vedkommende var i Norge da etterforskningen  

startet.65 Det bør i slike tilfeller tas hensyn til de konsekvensene en utsendelse kan få for de 

berørte. Å straffeforfølge et ekteskap som både av partene og av familie og omgangskrets 

anses som rettmessig, kan påføre hele slekten tap av ære. Jenta kan bebreides for å ha sladret, 

og dermed risikere straff ved retur. En sikkerhetsvurdering bør derfor foretas i slike tilfeller. 

Mye taler for å avvente en straffeforfølgning til resultatet av asylsøknaden til begge ekte-

fellene foreligger.   

 

2.3.3 Tilknytningskravet for nyankomne asylsøkere 

Strl. § 5 tredje ledd uttrykker universalprinsippet om når norsk straffelov kan anvendes på 

handlinger begått i utlandet av utlendinger. Formålet med bestemmelsen er å unngå at Norge 

skal bli en frihavn for kriminelle. Bestemmelsen gjelder personer uten tilknytning til Norge, 

som nyankomne asylsøkere. Det kreves at tre kumulative vilkår er oppfylt for å kunne straffe 

etter dette leddet: For det første må personen oppholde seg i Norge når straffeforfølgningen 

innledes. For det andre må handlingen ha en strafferamme på minst 1 år, noe som i praksis 

tilsvarer minst 2 år i henhold til de nye strafferammene i straffeloven 2015. For det tredje 

gjelder bestemmelsen overtredelser av kun utvalgte straffebud. De to første vilkårene er  

oppfylt for asylsøkere som har inngått barneekteskap i utlandet, men siden barneekteskap ikke 

nevnes blant de aktuelle straffebudene er det tredje vilkåret ikke oppfylt. Forarbeidene viser at 

lovgiverviljen er klar: «Tvangsekteskap, barneekteskap og kjønnslemlestelse foretatt av  

utlendinger i utlandet er dermed ikke straffbart i Norge med mindre vilkåret om dobbel straff-

barhet er oppfylt. Har en utlending deltatt i slike handlinger i et land hvor dette ikke er  

kriminalisert, kan vedkommende heller ikke straffes om han senere tar opphold i Norge»66 

Dette er nytt i straffeloven 2005. Nyankomne asylsøkere kan dermed bare straffes for barne-

                                                 
62  Thue (2002) s.71-72 
63  Thue (2002):70 
64  Ot.prp. nr. 90 (2002-2003) kap.30.1 s. 403 
65  Matningsdal (2016) merknad til strl. 2005 § 5  
66  Ot.prp. nr.90 (2003-2004) s.404 
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ekteskap inngått i utlandet dersom kravet om dobbel straffbarhet, jamfør strl. § 5 første ledd 

nr. 1, er oppfylt. Forholdet kan likevel straffes hvis barneekteskapet kan anses som en  

forbrytelse mot menneskeheten jamfør første ledd nr. 2. Dette vil omtales nærmere i punkt 

3.4. 

 

Siden det kreves dobbel straffbarhet så er lovgivningen i vigselslandet avgjørende for å  

straffeforfølge asylsøkere med kort botid i Norge. De fleste gifte mindreårige asylsøkere i 

Norge kommer fra Afghanistan, Irak eller Syria. I disse landene er familielovgivningen  

muslimsk, og det åpnes i stor grad for ekteskapsinngåelse for «kjønnsmodne» jenter. Syrisk 

lovgivning kan her tjene som eksempel. Syrian Personal Status Law regulerer ekteskaps-

inngåelse.67 Loven fastslår i art. 16 at ekteskapsalderen er 18 år for menn og 17 år for kvinner. 

I artikkel 18.2 gjøres det imidlertid unntak fra hovedregelen: «The judge may decide to marry 

a boy at the age of 15 and a girl at the age of 13». Forutsetningen er at de er fysisk modne nok 

til å ha et seksuelt forhold. Paret trenger dessuten brudens far eller bestefars samtykke, og de 

må ifølge art. 20 ha samme sosiale status. Syria har ratifisert kvinnekonvensjonen, men med 

reservasjoner om at Koranen skal ha fortrinnsrett ved motstrid.68 Hvis jenta er over 13 år og 

ekteskapet er gyldig inngått, vil vilkåret om dobbel straffbarhet ikke være oppfylt.  

Nyankomne asylsøkere fra Syria kan da ikke straffes for å ha inngått barneekteskap. Dette 

eksempelet kan illustrere hvor annerledes rettskulturen i opprinnelseslandene til noen av asyl-

søkerne er.  

 

2.3.4 Konklusjon om tiknytningskravet for asylsøkere 

Bostedskravet vil være oppfylt når asylsøkeren får opphold i Norge og bosettes i en  

kommune. Det samme gjelder asylsøkere som har bodd i Norge i minst ett år når etter-

forskningen starter. For disse gruppene kreves det ikke dobbel straffbarhet for å kunne straffe-

forfølge et barneekteskap inngått i utlandet. For nyankomne asylsøkere med en botid på under 

ett år kreves imidlertid dobbel straffbarhet.  

 

 

3. De straffbare handlingene 

I strl. § 5 nr. 2 til 11 finnes særlig alvorlige forbrytelser som kan straffes selv om de ikke  

utgjør lovbrudd i gjerningslandet.  Dette er handlinger som fordømmes i Norge, men som kan 

være straffrie i andre land. Unntakene fra dobbel straffbarhet gjør at Norge kan oppfylle sine 

internasjonale forpliktelser om å sikre grunnleggende menneskerettigheter.69 De aktuelle   

                                                 
67  Syrian personal Status Law; law no 59 of 1953 modified by law 34 and 1975 
68  Tabet (2005) s.28 
69  Stigen (2011) s.15 
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bestemmelsene i barneekteskapssaker er: Barneekteskap og tvangsekteskap i strl. § 5 første 

ledd nr. 4, seksuallovbrudd i nr. 9 og slaveri som en forbrytelse mot menneskeheten i nr. 2.  

 

Tre av de fire aktuelle straffebudene finnes i kapittel 24 av straffeloven 2005.  Det er  

bestemmelsene om brudd på ekteskapsloven i strl. § 262, tvangsekteskap i § 253 og slaveri i  

§ 259, jamfør § 102 bokstav c. Kapittelet har overskriften «Vern om den personlige frihet og 

fred». Personlig frihet handler om muligheten til å bestemme over eget liv. Alle mennesker 

har en iboende verdi og verdighet i kraft av å være menneske som er forankret i menneske-

rettighetene.70 Når menneskers frihet innskrenkes, så krenkes også vår verdighet. Straffe-

budene i dette kapittelet er ment å ramme brudd på denne grunnleggende selvbestemmelses-

retten. Bestemmelsene om «seksuallovbrudd» finnes i kapittel 26 som verner den seksuelle 

selvbestemmelsesretten, og kriminaliserer krenkelsen av barns seksuelle integritet. 

 

Når norsk lov skal anvendes på handlinger begått i et annet land, kan det oppstå situasjoner 

hvor kart og terreng ikke stemmer overens. I Norge gir ønsket om å beskytte enkelt-

menneskers frihet og selvbestemmelsesrett god mening. For mennesker i andre kulturer kan  

imidlertid andre hensyn veie tyngre. Selvbestemmelsesretten står særlig sterkt i  

individualistiske samfunn som Norge, mens det i kollektivistiske samfunn kan være viktigere 

hva som er det beste for familien som helhet. Hensynet til familiens ære gjør seg også  

gjeldende. Min erfaring er at mange unge jenter fra kollektivistiske familier tar langt mer  

hensyn til andre familiemedlemmer enn til seg selv.71 Mange asylsøkere kommer fra land 

hvor kollektivistiske verdier står sterkt, og disse verdiene kan bli forsterket i en fluktsituasjon. 

Knappe ressurser kan føre til at noen må ofres for at andre skal få det bedre, og her kan unge 

jenter stå i første rekke. Jeg skal nå se nærmere på de aktuelle straffebudene i barneekteskaps-

saker, og hvordan de gjør seg gjeldende for asylsøkere.  

 

3.1 Barneekteskap som brudd på ekteskapsloven 

Barneekteskap inngått med noen under 16 år kan straffes etter strl. § 5 første ledd nr.4.  

Bestemmelsen viser til strl. § 262 om brudd på ekteskapsloven som ble inntatt i straffeloven 

1902 § 220 i 2003 som en del av kampen mot tvangsekteskap. Begrunnelsen var den «sterke 

presumsjonen for tvang» når den ene ektefellen er under 16 år. 72 I straffeloven 2005 er  

forholdet regulert i et eget straffebud, i § 262 annet ledd, første punktum: «Den som inngår 

ekteskap med noen som er under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år.»  Straffen er redusert 

fra 4 til 3 år, noe som kan forklares med den nye lovens strafferammer. Alternativet hadde 

                                                 
70  The Universal Declaration of Human Rights art. 1 
71  Dette bekreftes i Bredal (2006) og i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2011) 
72    Ot.prp.nr.51 (2002-2003) punkt 3.3.3 
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vært å øke straffen til 6 år. At straffen er satt ned kan synes merkverdig tatt i betraktning av at 

straffeloven 2005 medførte en straffeskjerpelse på de fleste områder, og gitt presumsjonen for 

tvang i barneekteskap under 16 år. Strl. § 262 kan imidlertid brukes i konkurrens med tvangs-

ekteskapsbestemmelsen i § 253, som har en strafferamme på 6 år.  

 

3.1.1 Samspillet med ekteskapsloven 

Straffebudets overskrift «Brudd på ekteskapsloven» knytter bestemmelsen til vilkårene for 

ekteskapsinngåelse i ekteskapsloven (el.).73 Gyldig ekteskapsalder er ifølge el. § 1 a første 

punktum 18 år. Det samsvarer med myndighetsalderen i Norge, og er også i tråd med  

internasjonal rett.74 Ifølge el. § 1a annet punktum kan det ikke gis tillatelse til ekteskaps-

inngåelse med noen under 16 år. Et slikt ekteskap ville medføre en krenkelse av den seksuelle 

lavalderen, jamfør strl. § 302.  

 

Et barneekteskap inngått med noen under 16 år er i strid med ordre public (norsk rettsorden) 

jamfør el. § 18 bokstav a første ledd. 75  Forholdet kan likevel straffes dersom ekteskapet er 

gyldig inngått i vigselslandet.76 Dette ble bekreftet av Høyesterett i den såkalte Drammen-

saken: 77 «Det at et ekteskap ikke blir anerkjent her i landet fordi det er inngått på en måte 

som står i sterk strid med vår etiske eller sosiale oppfatning (ordre public-reglen), kan derimot 

ikke være til hinder for at det foreligger en fullbyrdet overtredelse av straffeloven § 222 andre 

ledd.» 78  Dette forutsetter imidlertid, slik loven er utformet i dag, at ekteskapet er rettslig  

inngått i vigselslandet. 

 

3.1.2 Utenomrettslige ekteskap 

Både strl. § 253 og § 262 forutsetter at ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet for å kunne 

anvendes. El. § 18 a første punktum bestemmer at: «Et ekteskap som er inngått i utlandet, 

anerkjennes her i riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet».  Utenomrettslige 

ekteskap kan defineres som «forhold som ikke er formelt registrert, men som likevel oppfattes 

som et ekteskap av ektefellene selv og miljøet rundt»79.  

 

Første gang at utenomrettslige ekteskap ble drøftet i en norsk rettsal var i den såkalte  

                                                 
73  Lov om ekteskap  
74  Lov om kongens myndighetsalder § 1, Lov om vergemål § 2 og Barnekonvensjonen art. 1 
75  I forarbeidene anslås ordre public stridig ekteskapsalder til å være 15 år, men i praksis legges en 16 års  

       grense til grunn 
76  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap. 13.5.5.4.2 s. 187 og ekteskapsloven § 18 a 
77  Rt.2006 s.140 
78  Rt.2006 s.140 avsnitt 21 
79  Wærstad (2016) s.524 
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Drammensaken. 80  Saken omhandlet en kurdisk mann som sammen med sine sønner hadde 

truet sin 17 år gamle datter til å gifte seg med sin 20 år gamle fetter i Irak. Ekteskapet som var 

religiøst inngått ble forsøkt registrert, men uten å lykkes. Siden registrering er et krav ifølge 

irakisk rett for at et ekteskap skal anses stiftet, så kunne det i saken ikke legges til grunn at et 

rettslig ekteskap var inngått. Dette ble styrende for hvilket straffebud som kunne anvendes: 

«For at et ekteskap skal anses inngått, må det være gyldig stiftet etter reglene i det land hvor 

det er inngått.» 81  Høyesterett kom til at strl. 1902 § 222 annet ledd ikke kunne legges til 

grunn i saken fordi ekteskapet var ugyldig, og forholdet ble i stedet straffet som forsøk.  

Gode kilder om vigselslandenes rett er dermed viktig for å kunne avgjøre gyldigheten av  

utenlandske ekteskap. 

 

Alternativene benyttet i rettspraksis ved utenomrettslige tvangsekteskap har vært enten å  

anvende forsøkshjemmelen,82 det generelle forbudet mot tvang,83 eller å legge til grunn 

straffebud som regulerer annen vold eller mishandling.84 I disse sakene hadde imidlertid både 

gjerningspersonen og offeret tilknytning til Norge før ekteskapsinngåelsen, noe som ikke 

gjelder asylsøkere. Generell tvang eller vold nevnes ikke i strl. § 5 første ledd som handlinger 

som kan straffes uten at det foreligger dobbel straffbarhet. Disse straffebudene kan dermed 

kun anvendes dersom det foreligger dobbel straffbarhet jamfør første ledd nr. 1.  Når det  

gjelder forsøk, så tolker jeg ordlyden «anses som barneekteskap» i strl. §5 nr. 4 som en  

henvisning til §§ 262 og 253. Dersom disse straffebudene er overtrådt – som de også kan være 

ved forsøk – kan det straffes også der handlingen har skjedd i utlandet. Hvis vi som i  

Sverige,85 Danmark og England hadde inntatt begrepet "ekteskapslignende forbindelse" i §§ 

262 og 253, så kunne utenomrettslige barneekteskap inngått i utlandet blitt straffet som det de 

i praksis er; barneekteskap eller tvangsekteskap.86   

 

3.2 Barneekteskap som tvangsekteskap 

Ifølge strl. § 5 nr. 4 kan tvangsekteskap unntas dobbel straffbarhet.  Norge var i 2003 det  

første landet i verden som fikk et eget straffebud om tvangsekteskap.87 Forbudet ble inntil da  

regulert i straffeloven 1902 § 222, i annet ledd av tvangsforbudet med begrunnelsen om at et 

eget straffebud kunne medføre stigmatisering av minoritetsgrupper.88 Selv om forholdet  

                                                 
80   Rt.2006 s.140  
81  Rt.2006 s.140 avsnitt 21 
82   Rt.2006 s.140 
83  TNERO-2011-99897 
84  LB-2011-7534 i Bredal og Wærstad (2014) s.50-54 
85  Svensk Lag 2014:381 § 4c og d 
86  Bredal (2017) s.101  
87  Bredal (2017) s.92 
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allerede var straffbart i henhold til det alminnelige tvangsforbudet, ble en særskilt benevnelse 

likevel ansett som nødvendig av allmennpreventive hensyn for å skape et «tydelig og effektivt 

regelverk for å synliggjøre og intensivere kampen mot tvangsekteskap».89 Bruken av egne 

bestemmelser som regulerer innvandringsrelaterte utfordringer er for øvrig en del av en  

pågående internasjonal juridisk forskingsdebatt som i stor grad handler om frykten for å  

stigmatisere og generalisere versus behovet for treffsikkerhet, allmennprevensjon og  

pedagogiske virkemidler.90  

 

En egen straffebestemmelse ble likevel inntatt i 2003, blant annet med begrunnelsen om at 

terskelen for hva som skal regnes som straffbar tvang er lavere i tvangsekteskapssaker enn 

etter den ordinære tvangsbestemmelsen.91 Straffebudet mot tvangsekteskap finnes i strl. § 253 

og lyder: «Den som ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller 

utilbørlig press tvinger noen til å inngå ekteskap, straffes med fengsel inntil 6 år.» Straffe-

rammen på 6 år er videreført. Omtalen av medvirkning er fjernet på grunn av innføringen av 

den generelle bestemmelsen om medvirkning i strl. § 15.  I juli 2016 fikk straffebudet et nytt 

annet ledd for å oppfylle kravene til ratifiseringen av Istanbul-konvensjonen om vold mot 

kvinner fordi art. 37 forplikter statene til å kriminalisere forberedelses- og forledelseshand-

linger til tvangsekteskap.92 

 

3.2.1 Hva er tvang? 

Tvangsekteskap er et alvorlig brudd på selvbestemmelsesretten, og graden av frivillighet i 

forbindelse med ekteskapsinngåelsen er derfor sentral. Straffebudets ordlyd viser at tvang kan 

arte seg på mange ulike måter. Både vold, frihetsberøvelse, urettmessig adferd og utilbørlig 

press er straffbart. Den utsattes opplevelse av tvang skal vektlegges i skyldspørsmålet. I  

barneekteskapssaker vil hensynet til alder og modenhet påvirke denne vurderingen. Jo yngre 

barnet er, dess større sannsynlighet anses det å være for at ekteskapet ble inngått ved tvang, 

og det er som nevnt en «sterk presumsjon» for tvang når barnet er under 16 år.93 Barne-

komiteen og kvinnekomiteen, som overvåker og tolker henholdsvis barnekonvensjonen og 

kvinnediskrimineringskonvensjonen, har i en felles generell uttalelse slått fast at alle ekteskap  

inngått med barn under 16 år er tvangsekteskap. Denne omtales i punkt 5.2.3. Spørsmålet om 

hvilken vekt denne uttalelsen skal ha for vurderingen i norsk rett er relevant særlig med  

                                                                                                                                                         
88  Bredal (2017) s.109 
89  Ot.prp. nr. 51 (2002-2003) s.11  
90    Se eksempelvis Razack (2004) 
91  Innst.O. nr 106 (2002-2003) s.3 
92   Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence    

og Prop.42 L (2015-2016)  s.24 punkt 8.2 
93    Ot.prp.nr.51 (2002-2003) punkt 3.3.3 
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hensyn til at strafferammen for barneekteskap og tvangsekteskap er forskjellig.  

 

Tvangsekteskap må avgrenses mot arrangerte ekteskap, som ikke er straffbart. Grensen kan 

imidlertid være vanskelig å trekke i praksis. Gråsonen kan blant annet forklares med ulike 

forventninger og kommunikasjonsproblemer mellom generasjonene. Barn under 18 år har 

uansett ikke samtykkekompetanse til å inngå ekteskap på grunn av manglende innsikt i hvilke 

forpliktelser et ekteskap innebærer. I Norge gjenspeiles dette i ekteskapsloven § 1 a som  

krever både samtykke fra foresatte og en uttalelse fra Fylkesmannen hvis partene er under 18 

år og ønsker å gifte seg. 

 

Et interessant eksempel fra rettspraksis er LB-2012-116152. Saken gjaldt en 15 år gammel 

jente som fikk samtykke av foreldrene til å inngå et rettslig ekteskap i Pakistan med en 17 år 

gammel gutt etter at hun ble gravid. Foreldrene ble dømt til 14 dagers betinget fengsel etter 

strl. 1902 § 220 første ledd for å ha medvirket til at ekteskap ble inngått av barn under 16 år.  

Forarbeidenes klare tale hva angikk straffbarhet av ekteskapsinngåelse av mindreårige under 

16 år uavhengig av bruk av tvang ble vektlagt, i tillegg til barns særlige behov for beskyttelse 

på grunn av deres psykiske og fysiske umodenhet. Det bekreftes også at barns rett til barndom 

skal respekteres.94 Dommen viser hvordan retten balanserer fordømmelsen av barneekteskapet 

og hensynet til press fra jenta ved å idømme foreldrene en svært mild straff. Barnets ønske om 

å inngå ekteskap ble tillagt vekt i straffeutmålingen til tross for hennes manglende samtykke-

kompetanse til å inngå ekteskap. Siden dette er en lagmannsrettsdom med begrenset vekt, så 

er det imidlertid usikkert hvilken prejudikatsverdi dommen kan ha for asylsøkere som har 

inngått frivillige barneekteskap i utlandet. 

 

For tvangsekteskap inngått i utlandet av asylsøkere må det tas hensyn til at oppfatningen av 

hva som er tvang kan være kulturelt definert. Det er den mindreårige asylsøkerens opplevelse 

av tvang som skal legges til grunn, ikke det som defineres som tvang ut fra en norsk  

virkelighet. Å føre bevis for tvang kan videre være problematisk når ekteskapet er inngått i 

utlandet og det ikke er vitner i Norge som kan bekrefte hendelsesforløpet. Mye vil da avhenge 

av offerets vilje til å fortelle sin historie.  

 

3.3 Barneekteskap som seksuallovbrudd 

I 2009 ble også de alvorligste seksuallovbruddene fritatt for kravet om dobbel straffbarhet, 

jamfør strl. § 5 punkt 9. Forarbeidene viser til alvorlighetsgraden av seksuallovbrudd og til 

barnekonvensjonen (BK) artikkel 34 som forplikter statene til å treffe alle tiltak for å beskytte 

                                                 
94  Ot.prp. nr. 51 (2002-2003) punkt 3.3.3 og Innst. O. nr.106 (2002-2003) 
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barn mot seksuelt misbruk. 95 Det legges til grunn at denne forpliktelsen rettferdiggjør en 

straffeforfølgning uavhengig av straffbarheten i gjerningslandet. 96 Et barneekteskap kan  

anses som en seksualforbrytelse hvis ekteskapet er fullbyrdet ved seksuell omgang. Et barn 

under 16 år kan ikke samtykke til seksuell omgang fordi dette er et brudd på den seksuelle 

lavalderen i Norge, jamfør strl. § 302. 97  For barn over 16 år vil alder og modenhet være  

avgjørende for om vedkommende skjønner rekkevidden og konsekvensen av handlingen.98  

 

Straffebudene skiller mellom ulike aldersgrupper, og straffen blir strengere dess yngre offeret 

er. Seksuell omgang med barn under 14 år defineres som voldtekt og reguleres i strl. § 299 

med en strafferamme på 10 år. At forholdet omtales om voldtekt er nytt i straffeloven 2005. 

Lovgiver ønsket å signalisere alvoret i slike overgrep ved å understreke at seksuell omgang 

med barn under 14 år alltid anses som ufrivillig.99 Er forholdet grovt reguleres det i strl.§ 301 

med en strafferamme på 21 år, altså lovens strengeste straff. Seksuell omgang med barn  

mellom 14 og 16 år reguleres i strl. § 302 og har en strafferamme på 6 år. Er forholdet grovt 

reguleres det i strl. § 303 med en strafferamme på 15 år. Alvorlighetsgraden av lovbruddet 

påvirker dermed strafferammene som er videreført fra straffeloven 1902.   

 

Lovteksten i straffebudene om seksuallovbrudd er mer utfyllende enn hva som er vanlig i 

norsk lovgivningstradisjon. Bestemmelsene inneholder detaljerte gjerningsbeskrivelser.  

Resultatet er større forutsigbarhet for allmennheten, og åpner for mindre grad av skjønn for 

lovanvendere. Det kan være utfordrende å vurdere graden av grovhet i den seksuelle  

omgangen når barneekteskapet er inngått i utlandet. Her som ellers skal tvil komme tiltalte til 

gode. Siden straffebudene om seksuallovbrudd, i motsetning til strl. §§ 253 og 262, ikke er 

begrenset til gyldig inngåtte ekteskap så kan det være særlig aktuelt å anvende disse ved  

utenomrettslige barneekteskap.   

 

3.4 Barneekteskap som slaveri 

Slaveri har så vidt meg bekjent ikke vært nevn som straffegrunnlag i barneekteskapssaker i 

Norge, mens det i eksempelvis Storbritannia er stort fokus på at noen barneekteskap utgjør en 

moderne form for slaveri.100 Gifte barn kan være utsatte for seksuelle overgrep. De kan også 

være tvunget til å utføre husarbeid og til å ta seg av ektefelle og barn.101 Denne livssituasjonen 

                                                 
95  Convention on the Rights of the Child  
96  Innst. O nr. 72 (2004-2005) 12.4.2 
97  Grøning, Husabø og Jacobsen (2015) s.277 
98  Rt.2004 s.849 
99  Ot.prp.nr.22 (2008-2009) s.243 
100  Free the slaves, Anti Slavery, End Slavery Now  
101  Aptel (2016) s.317 
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kan ligne et slaveri når offeret behandles som en eiendel og ikke har noen selvbestemmelses-

rett. Internasjonale frivillige organisasjoner har uttrykt bekymring for at verdenssamfunnet 

ikke tydeligere anerkjenner at barneekteskap kan være slaverilignende forhold med klare  

elementer av eierskap og kontroll. 102 De argumenterer for at det i større grad bør tas høyde 

for det voldelige aspektet ved barneekteskap ved å tiltale og prøve forholdet under slaveri-

bestemmelsen uavhengig av, eller som et supplement til andre lovbrudd.103 Sammenhengen  

mellom barneekteskap og slaveri har også vært påpekt av FNs Special Rapporteur on  

Contemporary Forms of Slavery.104  

 

Slaverikonvensjonen definerer slaveri i artikkel 1 nr. 1: «Slavery is the status or condition of a 

person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised». 

Sentralt i denne definisjonen er at offeret behandles som en eiendel. Det er antatt at så mange 

som ett av fire ofre for slaveri er barn.105 Tilleggsprotokollen om slaveri artikkel 1 d  

omhandler barn spesielt, og utfyller slaverikonvensjonen. Slaveri defineres her som: “Any 

institution or practice whereby a child or a young person under the age of 18 years is  

delivered by either or both of his natural parents or by his guardian to another person, whether 

for reward or not, with a view to the exploitation of the child or young person or of his  

labour.” Også denne definisjonen understreker utnyttelsesaspektet av barnet. I tillegg fram-

kommer det at foreldres overgivelse av barnet til utnyttelsesformål innebærer medvirkning til 

slaveri.  

 

Slaveri er ikke direkte nevnt i strl. § 5 første ledd, og er heller ikke omtalt i forarbeidene. 

Slaverilignende barneekteskap kan likevel straffes på tre grunnlag. Forbudet mot slaveri er jus 

cogens, en ufravikelig menneskerettighet.106 Det betyr at alle rettssystemer er forpliktet til å 

straffesanksjonere slaveri.107 Altså kan slaveri straffes på grunnlag av strl. § 5 nr. 1 om dobbel 

straffbarhet.  Den andre muligheten er å straffe forholdet som en forbrytelse mot menneske-

heten jamfør strl. § 5 nr.2. Hvis det slaverilignende forholdet fortsetter i Norge, så vil det  

videre kunne straffes etter slaveribestemmelsen i strl. § 259.  

 

3.4.1 Slaveri som en forbrytelse mot menneskeheten 

Slaveri kan straffes som en forbrytelse mot menneskeheten jamfør strl. § 5 nr.2.  

Bestemmelsen sikrer at Norge oppfyller sine forpliktelser etter Roma-vedtektene for den  

                                                 
102  Turner (2013) 
103  Aptel (2016) s.308 
104  Aptel (2016) s.318 
105  Aptel (2016) s.325 
106  SP art.8, EMK art.4 (1) 
107  Stigen (2009) s.11 



21 

 

internasjonale straffedomstolen.108 Slaveri kan utgjøre en forbrytelse mot menneskeheten  

dersom det er «et ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning», 

jamfør strl. § 102 bokstav c.109 Bestemmelsens ordlyd er tilnærmet lik artikkel 7 nr. 1 c i  

Roma-vedtektene.  I forarbeidene vises det til vedtektenes artikkel 7 nr. 2 bokstav c som igjen 

viser til slaverikonvensjonens definisjon nevnt over.110 Det vises også til Jugoslavia-

domstolens sak mot Kunarac m.fl. hvor to av de tiltalte ble dømt for slaveri for å ha holdt to 

unge jenter fanget i et forlatt hus i seks måneder.111 Jentene hadde blitt utsatt for voldtekter, 

tvunget til å gjøre husarbeid og til å adlyde uten mulighet for å unnslippe. Altså en situasjon 

ikke ulik noen barneekteskap. 

 

Et eksempel fra norsk rett er Rt.2009 s.594 som gjaldt utlevering av en bosnisk statsborger til 

Bosnia og Hercegovina for krigsforbrytelser. Mannen var tiltalt for mishandling og frihets-

berøvelse av sivile, og spørsmålet var om forholdet tilsvarte slaveri slik at mannen måtte  

utleveres. Førstvoterende uttaler at «bestemmelsen i dag forstås slik at den rammer også den 

som faktisk bringer den fornærmede i en slik ufrihetssituasjon at slaveribetegnelsen er  

treffende».112 Det ble vist til juridisk litteratur som angir slaveribestemmelsens anvendelses-

område til å omfatte situasjoner der «offeret bringes i en ufrihet som faktisk er trellekår».113 

Det er nettopp ufriheten og mangelen på selvbestemmelsesrett som også karakteriserer de 

barneekteskapene som ligner slaveri. 

 

3.4.2 Slaverilignende barneekteskap 

Dersom det slaverilignende forholdet fortsetter etter ankomst til Norge, kan barneekteskapet 

straffes som slaveri etter slaveribestemmelsen i strl. § 259: «Den som bringer en annen inn i 

slaveri, straffes med fengsel inntil 21 år.» Straffebudet viderefører strl. 1902 § 225 uten  

realitetsendring, men oppstiller ikke noen særskilt minstestraff. 114 Straffebudets ordlyd er 

knapp, og slaveri defineres ikke. I forarbeidene presiseres det at det ved tolkingen av straffe-

budet skal tas hensyn til den internasjonale reguleringen i slaverikonvensjonen med tilleggs-

protokoller som er omtalt over.115  

 

                                                 
108   Roma-vedtektene for den internasjonale straffedomstol  
109  Aptel (2016) s.305 og s. 322, og Ot.prp.nr.22 (2008-2009) kap.16.5 

110  Ot.prp. nr.8 (2007-2008) s.283 
111  International Criminal Tribunal for the former Yoguslavia, Kunarac et al. 
112  Rt.2009 s.594 avsnitt 48, Ot.prp. nr.22 (2008-2009) punkt 5.5 
113  Bratholm og Matningsdal (2003) s.532 
114 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) kap. 16.5 s.421   
115   Slavery Convention, Supplementary Convention on the abolition of Slavery, the Slave Trade, and  

       Institutions and Practices similar to Slavery 
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Ikke alle barneekteskap kan defineres som slaveri, men noen barneekteekteskap kan ligne 

slaverilignende forhold. Hjelpeapparatet bør være ekstra oppmerksomme på signaler som kan 

tilsi kontroll og eierskap, særlig dersom aldersforskjellen mellom partene er stor. 116   

Manglende muligheter til å søke skilsmisse, kontroll, trusler eller vold er andre faktorer som 

kan tilsi slaveri.117 Bellagio-Harvard Guidelines on the legal parameters of slavery kan gi  

ytterliggere veiledning i å avklare om barneekteskapet utgjør et slaveri. 118 

 

3.5 Konklusjon om de straffbare handlingene 

I Norge har de omtalte straffebestemmelser knyttet til barneekteskap vært enten brudd på  

ekteskapsloven, tvangsekteskap eller seksuallovbrudd. Noen barneekteskap kan imidlertid 

utgjøre slaverilignende forhold, og i slike tilfeller bør slaveriparagrafen anvendes. Barne-

ekteskap kan også anses som en forbrytelse mot menneskeheten dersom det slaverilignende 

forholdet inngår som del av et systematisk angrep mot en sivilbefolkning. Hvilket av de  

aktuelle straffebudene som kan legges til grunn vil avhenge av særtrekk ved det enkelte  

barneekteskapet.   

 

 

4. Særlige hensyn ved straffespørsmålet 

Grunnloven § 96 annet ledd bestemmer at «enhver har rett til å bli ansett som uskyldig til det 

motsatte er bevist etter loven». Dette skyldprinsippet innebærer at bare de som kunne og  

burde handlet annerledes kan klandres og straffes. 119 Graden av klanderverdighet er knyttet 

til muligheten til å forstå konsekvensene av handlingen. Straffeloven opererer med to typer 

skyldkrav: Forsett og uaktsomhet, som er definert i henholdsvis strl. § 22 og strl. § 23.  

Hovedregelen i strl. § 21 lyder: «Straffelovgivningen rammer bare forsettelige lovbrudd med 

mindre annet er bestemt». Forsett er et kunnskapskrav som vektlegger gjerningspersonens 

egen forståelse, mens uaktsomhetsvurderingen innebærer en helhetlig vurdering av både  

forsvarlig opptreden og kunnskap. 120 Dersom uaktsomhet kan straffes skal det framkomme 

eksplisitt i bestemmelsen. Kjernen i uaktsomhetskravet er «at gjerningspersonen ved å begå 

handlingen har forsømt seg på en klanderverdig måte».121 Dette er en konkret, skjønnspreget 

vurdering med utgangspunkt i rolleforventningen om hva en alminnelig fornuftig person ville 

gjort i samme situasjon. Uaktsomme handlinger anses som mindre klanderverdige enn  

forsettelige handlinger, og straffes derfor mildere.  

                                                 
116  Allain og Bales (2012) s.4 
117  Borrell (2015) s. 5 
118  Research Network on the Legal Parameters of Slavery (2012)   
119  Grøning, Husabø og Jacobsen (2015) s.24 
120  Grøning, Husabø, Jacobsen (2015) s.280 og s. 285 
121  Ot.prp. nr.90 (2003-2004) s.111 
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Jeg vil i dette kapittelet se nærmere på tre forhold som er spesielt relevante for skyld-

spørsmålet ved tiltale for barneekteskap. Det første er jevnbyrdighet i alder og utvikling som 

ved tiltale for seksuallovbrudd og brudd på ekteskapsloven kan frita for straff.122  Det andre er 

det strenge kravet til aktsomhet med hensyn til kunnskap om barnets alder for de samme  

straffebudene. Det tredje forholdet som skal behandles er spørsmålet om rettsuvitenhet som 

kan være aktuelt når asylsøkeren på vigselstidspunktet ikke visste at inngåelsen av barne-

ekteskapet var ulovlig.  

 

4.1 Jevnbyrdighet i alder og utvikling 

Ifølge unntaket i strl. § 262 tredje ledd «kan» straff bortfalle «dersom ektefellene er omtrent 

jevnbyrdige i alder og utvikling”.  Bruken av konjunksjonen «og» viser at vilkårene er  

kumulative. Jevnbyrdighet skal forstås som lik utvikling både psykisk og fysisk, og begge 

vilkår må være oppfylt.123 Høyesterettspraksis viser at det er relativt hva som aksepteres som 

jevnbyrdig, og at forholdet vil bedømmes strengere hvis barnet er 14 år eller yngre.124  Det  

aksepteres større aldersforskjell jo eldre barnet er, og det kan virke som om Høyesterett har 

blitt mer liberal de senere årene med hensyn til hvor stor aldersforskjell som aksepteres.  125  

Ifølge rettspraksis kan inntil 4 års aldersforskjell anses som «jevnbyrdig»126. Ordlyden «kan 

bortfalle» tilsier at det er en rettslig vurdering om bestemmelsen skal komme til anvendelse. 

 

Ifølge strl. § 308 om seksuallovbrudd kan straff «falle bort eller settes under minstestraffen i 

strl. § 300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling». Minstestraffen i 

strl. § 300 er 3 år.  Bestemmelsen skisserer dermed to alternativer: bortfall av straff, eller 

straffereduksjon. På dette punktet skiller straffebudet seg fra bestemmelsen om brudd på  

ekteskapsloven i strl. § 262 som kun skisserer muligheten for bortfall av straff. Årsaken til at 

lovgiver har valgt å innta alternativet om lavere straff for seksuallovbrudd kan være behovet 

for straffesanksjoner i saker hvor partene er jevnbyrdige, men hvor det forekommer press. 127   

 

4.1.1 Konsekvensene av hensynet til jevnbyrdighet for asylsøkere 

For asylsøkere som har inngått barneekteskap i utlandet betyr altså hensynet til jevnbyrdighet 

at straffen kan bortfalle dersom aldersforskjellen er fire år eller mindre. Liten aldersforskjell 

mellom partene kan bety at også brudgommen var ung ved ekteskapsinngåelsen, noe som kan 

                                                 
122  Matningsdal (2016) s. 226 
123  Rt.1990 s.1217 og Matningsdal (2016) s.227 
124  Matningsdal (2016) s. 226, Rt.2015 s. 1089 avsnitt 22, Rt.1990 s. 1217 
125  Matningsdal (2016) s. 226 
126  Hennum (2016) s.347 
127  Rt.2005 s.1651, Rt.2010 s.669, Rt.2013.s. 734 



24 

 

indikere at også han ble presset til å inngå ekteskapet. Det er rimelig at straff skal bortfalle i 

slike tilfeller.  

 

4.2 Krav til aktsomhet med hensyn til kunnskap om barnets alder 

Ved overtredelse av barneekteskap i strl. § 262 annet ledd første punktum, eller § 308 som 

omfatter §§ 299-304 om seksuallovbrudd, gjelder det et særskilt krav til aktsomhet med  

hensyn til kunnskap om barnets alder. Uvitenhet om alder fører ikke til straffrihet dersom  

tiltalte «på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet». Det vil antagelig settes høyere krav til 

kunnskap om en ektefelles alder enn til en seksualpartner på grunn av forpliktelsenes ulike 

karakter. Presumsjonen for tvang når ektefellen er 16 år eller yngre skulle tilsi at uvitenhet om 

alder også kan få betydning ved tvangsekteskap, men aktsomhetskravet er ikke nevnt i  

straffebudet om tvangsekteskap i strl. § 253. 

 

I straffeloven 1902 § 195 tredje ledd var det bestemt at villfarelse om alder ikke utelukket 

straffeskyld. Denne objektive straffbarhetsbetingelsen innebar at gjerningspersonen ikke  

måtte ha utvist skyld for å kunne straffedømmes.  Straffebudet var vedtatt av et enstemmig  

Storting etter en grundig interesseavveining.128 Lovgiver ønsket at alder fortsatt skulle være et 

objektivt straffbarhetsvilkår når offeret er under 14 år, men på grunn av Høyesteretts  

enstemmige plenumsavgjørelse i Rt. 2005 s. 833 ble lovteksten endret.129 Saken gjaldt en 20 

år gammel mann tiltalt for å ha hatt samleie med en 13 år gammel jente som hadde utgitt seg 

for å være 16 år. Spørsmålet var om det objektive straffbarhetsvilkåret var i strid med 

uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2 om at «Enhver som blir siktet for en straffbar  

handling skal antas uskyldig til det motsatte er bevist etter loven». Det fantes da ikke  

avgjørelser fra EMD som kunne gi veiledning i å besvare spørsmålet. Høyesterett kom til at 

det forelå strid, og at «den fundamentale rettssikkerhetsgarantien som ligger i uskylds-

presumsjonene må være avgjørende».130 Lovens ordlyd ble tolket innskrenkende for å  

oppfylle EMK art. 6 uten å nevne de verdiprioriteringene som lå til grunn for straffebudet.  

 

Denne avgjørelsen har blitt både kritisert og rost i juridisk teori. Kritikken handler om over-

kjøringen av lovgiverviljen, mens rosen berømmer den solide juridiske begrunnelsen.131  

Resultatet er dagens ordlyd i strl. §§ 307 og 262 som anses å ligge innenfor uskylds-

presumsjonens grenser.132 Det framkommer i forarbeidene at et særskilt strengt aktsomhets-

                                                 
128  Andenæs og Kravik (2010) s.586 
129  Ot.prp.nr.22 (2008-2009) s. 259 
130  Rt.2005 s.833 avsnitt 86 
131  Andenæs og Kravik (2010) s.587 
132  Grøning, Husabø og Jacobsen (2015) s.116 
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krav fortsatt skal legges til grunn «hvor det er tilstrekkelig at tiltalte har utvist den letteste 

graden av uaktsomhet for å bli holdt ansvarlig for sin uvitenhet».133  

 

I 2011 kom en lignende sak opp for EMD i avgjørelsen G. mot Storbritannia.134 Saken gjaldt 

anvendelse av en tilsvarende bestemmelse i engelsk lovgivning om samleie med barn under 

13 år, og Storbritannia ble frifunnet for brudd på EMK art.6.  EMD-dommen tilsier at  

Høyesterett tok feil med hensyn til bestemmelsens beskyttelse mot objektive straffbarhets-

vilkår, men straffelovens ordlyd er ikke endret.  

 

4.2.1 Betydningen av aktsomhetskravet for barneekteskap inngått i utlandet 

Det er anerkjent at ekstraordinære situasjoner som krig kan påvirke en persons evner i negativ 

retning.135 Det kan derfor være urimelig at en norsk gjennomsnittsbetraktning skal være  

målestokk for hvilke forventninger som kan stilles til en utenlandsk gjerningsperson i en  

ekstraordinær livssituasjon i utlandet. I disse tilfellene kan det være rimelig å gjøre en  

vurdering ut fra gjerningspersonens «personlige forutsetninger», jamfør strl. § 23 første 

punktum. Det avgjørende er da om personen kan bebreides, sine personlige forutsetninger tatt 

i betraktning. Siden aktsomhetskravet er så strengt, antar jeg likevel at terskelen for å frifinne 

på grunnlag av villfarelse om alder er høy. Hvis asylsøkeren imidlertid har inngått et gyldig 

ekteskap i vigselslandet, så bør dette få betydning for vurderingen av handlingens klander-

verdighet. Det samme gjelder hvis gjerningspersonen selv ble tvunget til å inngå ekteskapet.  

 

4.3 Rettsuvitenhet  

Rettsuvitenhet er regulert i strl. § 26: «Den som på handlingstidspunktet på grunn av uvitenhet 

om rettsregler er ukjent med at handlingen er ulovlig, straffes når uvitenheten er uaktsom.» 

Bestemmelsen regulerer alle former for rettsuvitenhet.136 Siden det ikke finnes rettskilder som 

behandler spørsmålet om rettsuvitenhet for handlinger begått av utlendinger i utlandet, så  

legger jeg her ordlyden til grunn for drøftelsen. Ordlyden «handlingstidspunktet» tilsier at det 

er vigselstidspunktet som skal vurderes i barneekteskapssaker. Videre må barneekteskapet 

være «ulovlig» for at rettsuvitenhet skal være aktuelt. Jeg tolker dette slik at et barneekteskap 

som er gyldig inngått i vigselslandet ikke omfattes av bestemmelsen fordi det ikke var ulovlig 

på handlingstidspunktet. Det kreves dermed dobbel straffbarhet for å vurdere om retts-

uvitenhet foreligger. Det er ikke er rimelig å bebreide noen for å ha inngått et gyldig ekteskap 

i vigselslandet. «I vår iver etter å straffe atferd som vi finner straffverdig, skal vi ikke  

                                                 
133  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s.446 
134  30.august 2011 
135  Grøning, Husabø og Jacobsen (2015) s.352 
136  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.430 og Eskeland (2017) s.326 
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fordømme avvikende, men legitime rettsoppfatninger i andre land. Det kan virke som en form 

for imperialisme.» 137 Det kan ikke forventes at noen uten tilknytning til Norge skal ha  

kjennskap til norsk straffelovgivning, eller innrette seg deretter. Barneekteskap innebærer 

riktignok en krenkelse av internasjonale menneskerettigheter, noe som kunne tilsi at  

gjerningspersonen burde handlet annerledes. Mange muslimske land har imidlertid i sin  

ratifisering av menneskerettighetene forbeholdt seg retten til å la koranen ha forrang.138  

Barneekteskap vil dermed ikke være et menneskerettighetsbrudd for dem dersom det er i tråd 

med muslimsk rett. Som nevnt i punkt 2.3.3 så tillater eksempelvis syrisk lov at gyldig  

ekteskap kan inngås helt ned til 13-års alderen for jenter.  

 

Hvis det foreligger dobbel straffbarhet så kan uaktsom uvitenheten straffes. Uaktsomhet blir 

da skyldkravet i straffebud som ellers krever forsett.139 Det forutsettes en ideell opptreden, og 

en streng objektiv aktsomhetsnorm skal legges til grunn.140 Forarbeidene fastslår at «det må 

foreligge særlige omstendigheter for at rettsvillfarelse skal lede til straffrihet.» 141  En streng 

praksis kan begrunnes i effektivitetshensynet, likhetshensynet og prevensjonshensynet.   

Vurderingen av om det foreligger unnskyldelig rettsvillfarelse beror på en helhetsvurdering av 

tiltaltes handlemåte. 142  Gjerningspersonen må etter en samlet bedømmelse hverken kunne 

bebreides for at han ikke kjente til innholdet i regelen han har overtrådt, eller for sin handle-

måte.143 "Bare dersom rettsvillfarelsen gjør selve handlingen forsvarlig, kan den være straffe-

fri.» 144 Straffen kan eventuelt settes under minstestraffen jamfør strl. §§ 80 j, 78 a, eller  

resultere i straffeutmålingsfrafall etter § 61.145  Sistnevnte brukes når rettsuvitenheten ikke 

kan anses som forsvarlig, men straff er urimelig.146 Ifølge forarbeidene er det opp til Høyeste-

rett å avklare hva aktsomhetskravet ved rettsuvitenhet innebærer i praksis.147   

 

Aktsomhetsvurderingen skal skje i forhold til den aktuelle rettsregel som uvitenhet gjelder.148   

Ifølge juridisk teori kan det vanskelig tenkes at en rettsvillfarelse vil bli vurdert som aktsom 

ved interessekrenkelser som voldshandlinger og seksuelle krenkelser.149 De fleste får en  

                                                 
137  Stigen (2011) s.170 
138  Tabet (2005) s.28 
139  Andorsen (2002) s.170, Grøning, Husabø og Jacobsen (2015) s.323 
140  Andorsen (2002) s.170 
141  Ot.prp. nr.90 (2003-2004) s.233  
142  Eskeland (2017) s.332 
143  Eskeland (2017) s.335, Rt.1981 s.444, Rt.2012 s.1316 avsnitt 12 
144  Rt.2002 s.1069, s.1072 
145  Andenæs (2016) s. 257, Ot.prp. nr.90 (2003-2004) s.234 
146  Ot.prp. nr. 90 (2002-2004) s.429 
147  NOU 2002:4 s.476, Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s.234 
148  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.237 
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naturlig negativ reaksjon på å tvinge barn inn i ekteskap. Styrken av denne reaksjonen kan 

likevel være kulturelt betinget og situasjonsbetinget. For mennesker på flukt som mangler alt 

kan et tvangsekteskap anses som det minste av flere onder. Tvang kan ikke rettferdiggjøres, 

men under slike omstendigheter kan kanskje terskelen for aktsomhetskravet senkes. Det bør 

også tas hensyn til om ektefellen selv ble utsatt for tvang. Siden forbudet mot slaveri er jus 

cogens, antar jeg at terskelen for å godta slaveri som rettsuvitenhet vil være svært høy, om 

ikke uoverstigelig. 

 

4.4 Konklusjon om særlige hensyn ved straffespørsmålet 

Ved tiltale for brudd på ekteskapsloven og seksuallovbrudd kan straff bortfalle på grunn av 

jevnbyrdighet i alder og utvikling hvis aldersforskjellen mellom ektefellene er mindre enn 4 

år. Dette vil også avhenge av lovbruddets grovhet. Aktsomhetskravet til kunnskap om barnets 

alder er særskilt strengt. I vurderingen bør gjerningspersonens personlige forutsetninger tas i 

betraktning, herunder forholdene rundt ekteskapsinngåelsen.  Rettsuvitenhet forutsetter  

antagelig at det foreligger dobbel straffbarhet, og må vurderes i forhold til det aktuelle straffe-

budet. Rettsuvitenhet kan ikke frita for straffeansvar for slaveri fordi det er et så alvorlig 

brudd på den grunnleggende frie menneskelige eksistens.  

 

 

5. Tilsier allmenne hensyn at påtale skal reises? 

Påtale etter strl. § 5 kan ifølge syvende ledd kun reises «dersom allmenne hensyn tilsier det».  

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at «allmenne hensyn» kan tolkes som at samfunnet 

må ha en allmenn interesse av at forholdet straffeforfølges.  Forarbeidene fastslår at terskelen 

for å reise påtale etter strl. § 5 er høy, noe som samsvarer med suverenitetsprinsippet.  Det 

åpnes for en bred, skjønnsmessig vurdering hvor handlingens alvorlighetsgrad, gjernings-

personens tilknytning til Norge, og betydningen for norske interesser inngår.150  Jeg har  

allerede behandlet flere av disse hensynene, og funnet at faktum i den enkelte sak har stor 

betydning. Hensyn som kan tale mot en straffeforfølgning av asylsøkere er deres svake  

tilknytning til Norge, og handlingens begrensede betydning for norske interesser siden  

hverken norske statsborgere eller den norske stat er berørt.  På den annen side er straffe-

rammene i de aktuelle straffebudene for barneekteskap høye, noe som indikerer at forholdet er 

alvorlig. Momentene drar dermed i ulike retninger. 

 

Siden kravet om allmenne hensyn for å reise påtale har prosessuell karakter, kan straffe-

prosessloven gi ytterligere avklaringer om begrepets innhold. Ordlyden "allmenne hensyn" 

                                                                                                                                                         
149  Eskeland (2017) s.332 
150   Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.404 
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finnes også i strprl. § 62 a annet ledd, første punktum om offentlig påtale: «Den offentlige 

påtalemyndighet skal påtale offentlige handlinger når ikke annet er bestemt ved lov». I annet 

ledd, første punktum finnes unntaket om at påtale kan unnlates dersom strafferammen er 2 år 

eller lavere «hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale». Annet ledd annet punktum  

konkretiserer hva som legges i «allmenne hensyn» ved å vise til to hovedmomenter: «Over-

tredelsens grovhet og hensynet til straffens formål». I forarbeidene forklares dette med  

prevensjonshensynet og hensynet til sosial ro. 151 Det andre hovedmomentet som skal tillegges 

vekt er «om den fornærmede (…) ønsker påtale.» 152 Også i juridisk teori legges det til grunn 

at hensynet til offeret skal være sentralt i påtalespørsmålet.153   

Jeg vil legge til grunn de nevnte momentene i den videre behandlingen av allmenne hensyn i 

strl. § 5 syvende ledd. Drøftelsen vil være tredelt. Først vil jeg undersøke prevensjons-

hensynet ved å straffe asylsøkere for barneekteskap inngått i utlandet. Overtredelsens grovhet 

er allerede drøftet i kapittel 3, men jeg vil gjerne omtale alvorligheten ytterliggere ved å vise 

til internasjonal rett om barneekteskap. Avslutningsvis vil jeg belyse hensynet til offeret ved å 

drøfte hensynet til den gifte mindreårige asylsøkeres beste. 

5.1 Prevensjonshensynet 

Prevensjonshensynet handler om muligheten til å påvirke fremtidige handlingsvalg. Sentralt 

er ideen om at kjennskapen til at et lovbrudd vil straffeforfølges kan bidra til å forhindre at 

nye lovbrudd begås. Det forutsettes altså en kjennskap til rettsreglene. Prevensjonshensynet 

kan deles i allmennpreventive hensyn som handler om nødvendigheten av strafferettslige  

tiltak for å forhindre lovbrudd blant befolkningen generelt, og individualpreventive hensyn 

som har et mål om å hindre at lovbryteren selv skal begå nye straffbare handlinger. Jeg skal 

nå se nærmere på den preventive effekten av å straffe asylsøkere for barneekteskap. 

 

Å straffe asylsøkere som har inngått barneekteskap i utlandet kan ha en allmennpreventiv  

effekt ved at det synliggjør at straff ikke kan omgås ved å inngå barneekteskap i utlandet. 

Norge har en uttalt ambisjon om å bidra til å avskaffe barneekteskap.154 En straffeforfølgning 

kan ha en signaleffekt internasjonalt om at Norge fordømmer barneekteskap, som eksempel-

vis kan være viktig for internasjonale organisasjoner som arbeider mot barneekteskap. Dette 

taler for at det allmennpreventive hensynet kan ha en viss betydning.  

 

                                                 
151  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.487 
152  Tidligere var påtalebegjæring fra fornærmede et vilkår for å kunne innlede straffeforfølgning 
153  Stigen (2009) s.44 
154  Utenriksdepartementet (2016) s.23-24 
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På den annen side antar jeg at prevensjonshensynet for asylsøkere som enda ikke har kommet 

til Norge er begrenset. De fleste asylsøkere har ett mål for øye: trygghet for seg selv og sine. 

Enkelte ønsker seg kanskje Norge som destinasjonsland, men de fleste asylsøkere havner nok 

her av mer tilfeldige årsaker. Det er liten mulighet for at mennesker på flukt får informasjon 

om at Norge straffer asylsøkere for å ha inngått barneekteskap. Hvis noen får kjennskap til 

forbudet, så får det antagelig liten betydning. Det kan tenkes at straff kan føre til at den som 

tiltales i Norge og eventuelt dømmes ikke inngår flere barneekteskap i fremtiden. Polygami er 

forbudt i Norge, så et nytt ekteskap ville forutsette at det første ekteskapet avsluttes. Straff kan 

også imidlertid føre til at barne-ekteskapet holdes skjult for norske myndigheter. Dette peker 

mot at det individualpreventive hensynet har liten betydning. 

 

5.1.1 Konklusjon om prevensjonshensynet 

Prevensjonshensynet ved å straffe barneekteskap er hovedsakelig begrenset til en allmenn-

preventiv signaleffekt overfor befolkningen nasjonalt, og internasjonalt overfor organisasjoner 

som jobber mot barneekteskap. Den individualpreventive effekten vil hovedsakelig gjelde 

dem som tiltales eller straffes for forholdet hvis straffen medfører at ekteskapet oppløses.  

Prevensjonshensynet er dermed begrenset og tilsier at påtale ikke skal reises. 

 

5.2 Internasjonal rett om barneekteskap  

Grunnprinsippene i norsk rett og internasjonale menneskerettigheter er ideen om enkelt-

menneskers frihet, likhet og menneskeverd.155 Enhver har imidlertid kun rett til så mye frihet 

som er forenlig med andre menneskers frihet.156 Menneskerettighetene gir statene forpliktelser 

både på et individuelt og et strukturelt nivå overfor alle på territoriet. Den individuelle  

forpliktelsen innebærer at statene er pålagt å respektere, beskytte og realisere rettighetene til 

hvert enkelt menneske. Den strukturelle forpliktelsen innebærer arbeid på et overordnet nivå 

for å oppfylle menneskerettighetene.  

 

Forarbeidene til strl. § 5 syvende ledd vektlegger handlingens alvorlighetsgrad for å avgjøre 

om allmenne hensyn tilsier påtale. Strafferammen i de aktuelle norske straffebudene indikerer 

at barneekteskap anses som et alvorlig lovbrudd i norsk rett, noe som også bekreftes i  

forarbeidene. I tillegg til straffebudene omtalt over er det i Grunnloven inntatt menneske-

rettigheter med betydning for barneekteskap. Grunnloven § 93 fjerde ledd forplikter staten til 

å beskytte retten til liv, og til å bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for 

nedverdigende behandling. Grl. § 102 beskytter integritetskrenkelser, og Grl. § 104 beskytter 

barns rettigheter.  I disse bestemmelsene ligger det en konstitusjonell forpliktelse til å  

                                                 
155  Den internasjonale menneskerettighetserklæringen art. 1 
156  Grøning, Husabø og Jacobsen (2015) s.65 
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kriminalisere og straffe eventuelle brudd.157    

 

Formålet med denne delen er å undersøke om barneekteskap er et alvorlig menneske-

rettighetsbrudd som Norge er pålagt å kriminalisere og straffeforfølge. Som jeg viste i punkt 

1.2.2 har menneskerettighetene en sterk stilling i norsk rett. Dette får betydning for vekten av 

de konvensjonene som her skal behandles. Antall internasjonale rettskilder som omhandler 

barneekteskap er så stort at jeg av plasshensyn vil vektlegge tre konvensjoner av særlig  

relevans: Kvinnekonvensjonen (KDK) 158, Barnekonvensjonen (BK) og Den Europeiske 

Menneskerettskonvensjon (EMD). Disse konvensjonene er inntatt i menneskerettsloven og 

har derfor en særlig sterk stilling i norsk rett.  

 

5.2.1 Kvinnekonvensjonen 

Kvinnekonvensjonen bygger på erkjennelsen om at kvinner møter særlige utfordringer som 

krever et særskilt vern av kvinners rettigheter. Konvensjonen omhandler både politiske, sivile, 

økonomiske og kulturelle rettigheter. Siden kvinnekonvensjonen utfordrer religiøse stand-

punkter for å fremme likestilling, har mange muslimske land avgitt omfattende reservasjoner 

om at religiøs rett skal ha forrang. 159 Kvinnekomiteens overvåker at partene oppfyller sine 

forpliktelser i henhold til konvensjonen.160 

 

Kvinnekonvensjonen inneholder flere bestemmelser av betydning for barneekteskap, som 

vurderes som en skadelig praksis.161 Barneekteskap kan anses som kvinnediskriminerende 

fordi det særlig er mindreårige jenter som giftes bort.  I KDK art. 2 d pålegges Norge både en 

aktiv og en passiv forpliktelse til både å avstå fra å diskriminere kvinner, og samtidig arbeide 

mot diskriminering av kvinner. Art. 16 omhandler ekteskap spesielt og pålegger statene å  

avskaffe diskriminering av kvinner i ekteskapsforhold, og til å fastsette en minstealder for 

ekteskapsinngåelse som skal være den samme for gutter og jenter.162  I art 16 (1) b fram-

kommer statenes forpliktelse til «å sikre den samme retten til fritt å velge ektefelle og til å 

inngå ekteskap bare når det skjer på fritt grunnlag og med fullt samtykke». Art. 16. (2)  

bestemmer at barneekteskap skal være uten juridisk betydning.  

 

Kvinnekomiteens generelle anbefaling nr. 21 omhandler likestilling i ekteskap og familie-

relasjoner. Det problematiseres her at kultur og tradisjoner kan begrense kvinners  

                                                 
157  Grøning, Husabø, Jacobsen (2015) s.111 
158  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 
159  CEDAW art. 5 a 
160  Committee on the Elimination of Discrimination against Women, (CEDAW Committee) 
161  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 s.9 
162  Freeman (2012) s.438 
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grunnleggende rettigheter og at tvangsekteskap ikke aksepteres. Statene pålegges å registrere 

alle ekteskap, også de uformelle, og bruke alle virkemidler for å oppfylle konvensjonens  

prinsipper.  

 

5.2.2 Barnekonvensjonen 

Barn har det samme grunnleggende menneskeverdet som voksne, og de internasjonale  

menneskerettighetene gjelder også for dem. I tillegg er alle under 18 år omfattet av barne-

konvensjonens særskilte rettigheter.163 Barnekonvensjonen omfatter et vidt spekter av  

rettigheter, og barnekomiteen overvåker at statene oppfyller sine forpliktelser.164  

 

Barnekonvensjonen bygger på tre pilarer: beskyttelse, ytelse og deltakelse. De statene som har 

ratifisert konvensjonen forpliktes til å «respektere og sikre» de rettighetene som er nedfelt 

jamfør art. 2 (1). FNs barnekomite har utpekt hensynet til barnets beste i art.3, retten til ikke- 

diskriminering i art. 2, retten til liv og utvikling i art. 6 og retten til å høres i art. 12 som 

grunnprinsipper.165 Dette betyr at de kommer til anvendelse ved tolkningen av alle  

konvensjonens rettigheter.166 I tillegg til å være grunnleggende prinsipper så er disse  

bestemmelsene også rettigheter.167  

 

Barnekonvensjonen inneholder mange bestemmelser av betydning for barneekteskap. Blant 

dem er art. 19 om beskyttelse mot alle former for vold, forbudet mot umenneskelig  

behandling i art. 37 a, vernet mot seksuelt misbruk i art. 34 og retten til liv og utvikling i art. 

6. Hensynet til barnets beste i art. 3 og retten til å bli hørt i art. 12 vil behandles særskilt i 

punkt 5.3. I art. 24 nr. 3 pålegges statene en strukturell forpliktelse «til å treffe alle effektive 

og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse». I 

barnekomiteens generelle uttalelse nr. 18 framkommer det at barneekteskap anses å falle inn 

under denne bestemmelsen. Gifte mindreårige asylsøkere behandles i Norge som enslige 

mindreårige asylsøkere.168 Barnekonvensjonen anerkjenner at enslige mindreårige asylsøkere 

utenfor sitt opprinnelsesland er særlig sårbare.169 Ivaretakelsen av denne gruppens rettigheter 

er derfor særlig viktig. Barnekomiteen uttrykte i sin siste rapport til Norge i 2010 bekymring 

                                                 
163  BK. art. 1 
164  Committe on the Rights of the Child 
165  CRC/C/5, 30-10-1991 
166  Sandberg (2016) s.60 
167  Sandberg (2016) s.61 
168  Rundskriv UDIRS-2015-7 s.4 
169  Barnekonvensjonen art. 20 og art. 22 og Barnekomiteen generell kommentar nr. 6 
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for ivaretakelsen av mindreårige asylsøkere170 Mye tilsier at forholdene ikke har blitt bedre 

siden den gang.171 

 

5.2.3 Felles uttalelse fra kvinnekomiteen og barnekomiteen 

Barnekomiteen og kvinnekomiteen gav i 2014 en felles generell uttalelse om skadelige  

praksiser.172 Skadelige praksiser defineres der som integritetskrenkende, menneskerettighets-

krenkende, diskriminerende, skadende, tradisjonsbundne, og påtvungne. De skadelige  

praksisene som omtales er kvinnelig omskjæring, barneekteskap, tvangsekteskap og  

polygami. Barneekteskap defineres som «any marriage where at least one of the parties is 

under 18 years of age».173 Komiteene slår fast at alle barneekteskap er tvangsekteskap på 

grunn av manglende fritt samtykke. For å støtte barnets økende rett til å bestemme over eget 

liv tillates «in exceptional circumstances a marriage of a mature, capable child», men med en 

absolutt nedre aldersgrense på 16 år. 174 Ekteskapet skal da inngås av en dommer i henhold til 

loven med begge parters tilstedeværelse, og være løsrevet fra religion og tradisjon. Utenom-

rettslige ekteskap godkjennes ikke.  

 

Det er interessant at barnekomiteen og kvinnediskrimineringskomiteen slår fast at alle barne-

ekteskap er tvangsekteskap, mens det i forarbeidene kun legges til grunn «en presumsjon for 

tvang» ved barneekteskap under 16 år. Norsk og internasjonal rett sammenfaller dermed ikke 

på dette punktet. 

 

Barnekomiteen og kvinnekomiteen etterlyser en helhetlig strategi for å avskaffe skadelige 

praksiser som barneekteskap.175 Et kjerneelement i denne sammenhengen er et godt lovverk 

med en effektiv implementering og håndheving, og en forpliktelse «to send a clear message of 

condemnation».176 Statene advares også mot å glemme å beskytte ofrene for barneekteskap 

mot trusler og hevn.177  

 

5.2.4 Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon 

Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) bygger på FNs Menneskerettighets-

erklæring fra 1948. Konvensjonen håndheves av Den Europeiske menneskerettighetsdomstol 

                                                 
170  Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Norway, CRC/C/NOR/CO/4 (2010)  
171   Dagen 21.3.2017  
172  CEDAW/C/GC/31-CRC/CGC/18  
173  CEDAW/C/GC/31-CRC/CGC/18 S.7 
174  CEDAW/C/GC/31-CRC/CGC/18 S.7. Dette samsvarer med ekteskapsloven. 
175  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 s.10 
176  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 s.9 
177  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 s. 12 
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(EMD). Norske parter kan søke om å få sin sak behandlet av EMD når nasjonale rettsmidler 

er uttømt. Rettspraksis viser at EMD i stadig flere saker viser til barnets beste i BK art. 3.178  

EMD har i flere saker gjort det klart at det påhviler statene en forpliktelse til å kriminalisere 

og straffe ufrivillig seksuell omgang, også når offeret ikke har vist fysisk motstand.179  Det 

samme gjelder slaveri og tvangsarbeid som reguleres i EMK art 4 nr. 1 og 2, og utfylles av 

art. 3 som forbyr tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling.180  

  

Avgjørelsen Z.H and R.H v. Switzerland fra 8.desember 2015 avklarer spørsmålet om uten-

omrettslige barneekteskap er vernet av EMK art.8 om retten til privatliv og familieliv. Saken 

omhandlet et religiøst ekteskap inngått i Iran i 2010 mellom to afghanske søskenbarn på 14 og 

18 år. Paret søkte asyl i Sveits i 2011. Ektemannen ble returnert til Italia i henhold til Dublin 2 

forordningen fordi ekteskapet ikke ble anerkjent av sveitsiske myndigheter som fant at ekte-

skapet var i strid med både afghansk lov og sveitsisk ordre public. Spørsmålet for EMD var 

om Sveits brøt EMK art. 8 ved ikke å anerkjenne ekteskapet og dermed uttransportere mannen 

til Italia. Retten konkluderte med at artikkel 8 ikke innebærer en forpliktelse til å anerkjenne 

et utenomrettslig ekteskap inngått med en 14-åring. Utsendelsen av Z.H. til Italia ble derfor 

ikke vurdert å utgjøre et brudd på EMK art. 8. Retten viste til EMK art. 12 som overlater til 

nasjonale myndigheter å fastsette gyldig ekteskapsalder.   

 

5.2.5 Andre konvensjoner om barneekteskap 

Flere menneskerettighetskonvensjoner forbyr barneekteskap. En omtale av noen av disse kan 

illustrere hvor omfattende det internasjonale menneskerettslige vernet mot barneekteskap er, 

og dermed belyse alvorligheten ved lovbruddet.  

 

Både Menneskerettighetserklæringen art. 16 nr. 1,181 Konvensjon om Økonomiske og  

kulturelle Rettigheter (ØSK) art.23 punkt 3, 182 og Konvensjon om Sivile og Politiske  

Rettigheter (SP) artikkel 23 nr. 3 183  krever at ekteskap kun skal inngås med «fritt og  

uforbeholdent samtykke fra begge parter.»  Det samme gjør Konvensjonen om Samtykke til 

Ekteskap, Minstealder for Ekteskap og Registrering av Ekteskap artikkel 1.184 I den sistnevnte  

konvensjonens innledning forpliktes statene også til fullstendig å avskaffe barneekteskap.  

 

                                                 
178  EMD Neulinger og Shuruk mot Sveits (2010) og EMD Jeunesse mot Nederland (2014) 
179  EMD X og Y mot Nederland (1985) avs.27 og EMD M.C mot Bulgaria (2003) avs.166 
180  EMD Siliadin mot Frankrike (2005) avs.112 
181  The Universal Declaration of Human Rights  
182  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  
183  International Covenant on Civil and Political rights  
184  UN Convention on consent to marriage, minimum age for marriage, and registration of marriages  
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Norge er i ferd med å ratifisere to konvensjoner av betydning for barneekteskap. Den første er 

«The Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual  

abuse»185 som innebærer omfattende forpliktelser for statene til både å beskytte og forebygge 

seksuell utnyttelse og misbruk av barn. Artikkel 18 jamfør art. 2 pålegger statene å  

kriminalisere seksuell omgang med barn under den seksuelle lavalder. Beskyttelse skal gjelde 

alle barn uavhengig av bakgrunn, jamfør art. 2. Art.25 nr.2 bestemmer at alle som har bosted i 

landet kan straffeforfølges. Konvensjonen skal ratifiseres som en del av regjeringens  

opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).186 Den andre konvensjonen er Istanbul-

konvensjonen som har som formål å bekjempe vold mot kvinner ved forebygging, beskyttelse 

og straffeforfølgning. 187  I art. 37 nr. 1 pålegges statene «å sikre kriminalisering av forsettelig 

adferd som tvinger en voksen eller et barn til å inngå ekteskap.» Det tas sikte på å opprette et 

overvåkingsorgan for denne konvensjonen.188 

 

5.2.6 Konklusjon om statens forpliktelser i internasjonal rett  

De internasjonale bestemmelsene om barneekteskap er mange og unisont fordømmende.  

Norges forpliktelser innebærer både å forhindre og kriminalisere barneekteskap, å straffe-

forfølge gjerningspersoner, og å beskytte de utsatte. Konvensjonene behandler imidlertid  

barneekteskap på generelt grunnlag. Jeg har ikke funnet en konvensjon som særskilt omtaler 

straffeforfølgning av barneekteskap inngått i utlandet. Denne vurderingen overlates dermed til 

hver enkelt stat. På den annen side har staten en forpliktelse til å ivareta menneskerettighetene 

til alle som befinner seg i Norge. Dette kan tolkes som en forpliktelse til å straffeforfølge  

barneekteskap som utgjør menneskerettighetsbrudd. «A globalized system of human rights 

implies that a violation anywhere requires responses from everywhere. If rights are to be  

taken seriously then their protection cannot begin and end at the national borders”. 189  

Internasjonal rett kan dermed tale for at påtale skal reises.  

 

5.3 Hensynet til den mindreårige gifte asylsøkerens beste  

Det siste momentet som skal vurderes er betydningen av hensynet til fornærmede for påtale-

spørsmålet. Hensynet til barnets beste er her sentralt siden gifte mindreårige asylsøkere per 

definisjon er barn.  Jeg skal derfor undersøke hva barnets beste innebærer i barne-

ekteskapssaker, og hvilke utfordringer som ligger i forpliktelsen til å høre barnet.  

 

                                                 
185  Lanzarotekonvensjonen 
186  Prop.12 S (2016-2017) 
187  Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner 
188  Prp.66 S (2016-2017)  
189  Bales (2004) s.9 
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Hensynet til barnets beste er et bindende nasjonalt og internasjonalt rettsprinsipp.190 Barne-

konvensjonen art. 3 fastslår at barnets beste skal være «et grunnleggende hensyn» i alle saker 

som vedrører barn. I 2014 ble barns rettigheter også grunnlovsfestet i Grl. § 104 ved  

inntakelsen av hensynet til barnets beste, barnets rett til å høres og barnets rett til beskyttelse 

av sin integritet. Vernet av barnets integritet innebærer en rett til beskyttelse mot vold,  

omsorgssvikt og overgrep. Barnets beste er forankret i bestemmelsens annet ledd: «Ved  

handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende  

hensyn.». Ordlyden tilsvarer barnekonvensjonen art. 3 og domstolene kan ved tolkningen av 

grunnlovsbestemmelsen anvende internasjonal tolkningspraksis. 191 At prinsippet har fått 

grunnlovs rang, har ført til en hyppigere henvisning til barnets beste i Høyesterett.192  

 

Barnets beste er et tredelt begrep: Det er en grunnleggende rettighet, et juridisk tolknings-

prinsipp og en saksbehandlingsregel.193 At det er en grunnleggende rettighet betyr at barn har 

rett til å få undersøkt, vurdert og konkludert hva som er deres beste, og at hensynet skal  

tillegges vekt ved avveiningen mot andre hensyn. Ved tvil skal hensynet være avgjørende. 194 

At det er et tolkningsprinsipp betyr barnets beste skal avgjøre tolkningen av flertydige  

rettslige normer. At det er en saksbehandlingsregel innebærer at både positive og negative  

konsekvenser for barn skal utredes i beslutninger som berører dem, og at det skal framkomme 

hvordan ulike interesser er avveid mot hverandre i avgjørelsen.195 Barnekomiteens generelle 

kommentar nr. 12 fastslår at barnet skal informeres om resultatet og begrunnelsen når  

avgjørelsen er tatt, og i generell kommentar nr. 14 understrekes også kravet til begrunnelsens 

grundighet. 196  

 

Dette betyr at mindreårige gifte asylsøkere har rett til å få undersøkt hva som er deres beste i 

forbindelse med vurderingen av om påtale skal reises, og at hensynet til deres beste skal være 

avgjørende ved tvil. Negative og positive konsekvenser ved en eventuell påtale skal utredes, 

og barnet skal informeres om resultatet av vurderingen.  

 

Ifølge ordlyden skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, og ikke det grunnleggende 

hensynet. Barnekomiteens generelle kommentar nr. 14 presiserer at «et grunnleggende  

hensyn» betyr at «barnets interesser skal ha høy prioritet, og ikke bare være ett av flere  

                                                 
190  Stang (2016) s.435 
191  Dok, 16 (2011-2012) s.192,  Rt.2015 s.93 avs. 64 
192  Rt.2015 s. 93 
193  Haugli (2016) s.53 
194  Sandberg (2016) s.58 
195  Haugli (2016) s.54 
196  Generell kommentar nr. 14 avsnitt 97 
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hensyn. Derfor må større vekt festes til det som tjener barnet best».197 Artikkel 3 innebærer 

«en iboende forpliktelse for statene, er direkte anvendelig og kan påberopes for en  

domstol».198 Den såkalte Maria-saken er et eksempel i så måte. Saken omhandlet  

gyldigheten av utvisningsvedtaket av Marias mor. Førstvoterende uttalte i saken at «Barnets 

beste skal danne utgangspunktet, løftes spesielt fram og stå i forgrunnen.»199 Dette er i tråd 

med barnekomiteens syn. Interessene til den mindreårige gifte asylsøkeren skal altså  

prioriteres høyt. 

 

Hensynet til barnets beste er inntatt i flere norske lover. Aktuelle for mindreårige gifte  

asylsøkere er barnevernlovens prinsipperklæring i § 4-1,200 utlendingsloven § 38 om opphold 

på humanitært grunnlag og § 70 om utvisning.  I juridisk teori argumenteres det for at  

prinsippet om barnets beste også gjelder i lovgivning hvor det ikke kommer direkte til uttrykk 

på grunn av grunnlovsforankringen og barnekonvensjonens status som norsk lov. 201  Tyngden 

vil imidlertid avhenge av hvor sterkt barnets interesser berøres. I strafferetten og utlendings-

retten har prinsippet om barnets beste tradisjonelt ikke vært like sentralt som i familie- og 

barnevernretten. Det kan forklares med at dette er områder med sterke samfunnshensyn. 

Rettspraksis viser at hensynet til barnets beste ofte taper i konkurransen mot hensynet til  

allmennprevensjon og innvandringskontroll.202 Drøftelsen over har vist at å tiltale asylsøkere 

for barneekteskap ikke har noen vesentlig allmennpreventiv effekt, og jeg antar at også den  

innvandringsregulerende effekten vil være begrenset. Disse hensynene begrenser dermed ikke 

vektleggingen av barnets beste.  

 

På strafferettens område er anvendelsen av hensynet til barnets beste fortsatt svak.203  

Formuleringen «alle handlinger som gjelder barn» i BK art. 3 skal imidlertid tolkes vidt til å 

omfatte alle handlinger som direkte eller indirekte berører barnet. 204  Barnekomiteen har uttalt 

at hensynet til barn må ivaretas ved straff av foreldre eller andre omsorgsgivere.205  Også i 

forarbeidene til straffeloven 2005 understrekes det at «barnets beste skal ivaretas ved fast-

settelse av straff».206 For noen mindreårige gifte asylsøkere kan ektefellen ha en rolle som 

omsorgsgiver, og en straffeforfølgning får da store konsekvenser for barnet.   

                                                 
197  FNs barnekomite, generell kommentar nr. 14,  
198  Barnekomiteen generell kommentar nr. 14 avs. 6 a 
199  Rt.2015 s.93 avsnitt 65 
200  Lov 17 jul 1992 nr.100 om barneverntjenester 
201  Haugli (2016) s.64 
202  Stang (2016) s.435 
203  Stang (2016) s.436 
204  Haugli (2016) s.54 
205  Generell kommentar nr. 14 avsnitt 69 
206  Prop. 135 L (2011-2012) s. 164 
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Straffeutmålingen er en sammensatt vurdering av ulike hensyn som likebehandling og  

forutsigbarhet, men også av individuelle hensyn. En forholdsmessighetsvurdering av  

konsekvensene for barnet og barneekteskapets alvorlighetsgrad kan eksempelvis føre til en 

mildere dom, eller en tilrettelegging av soningsforholdene.  I noen tilfeller kan det imidlertid 

være til barnets beste at domfelte holdes unna barnet. Dette må vurderes i hver enkelt sak. 

 

5.3.1 Betydningen av kulturelle forhold for barnets beste 

Ulike samfunn og kulturer kan ha ulike oppfatninger av hva som er barns beste. Dette gjelder 

også i synet på ekteskap og ekteskapsalder. Kulturelle hensyn kan vektlegges, men bare i den 

grad de ikke strider mot grunnleggende menneskerettigheter. 207 Barnekomiteen har uttalt at 

barnets beste ikke kan anvendes på en kulturrelativistisk måte.208 Alle barn har de sammen 

grunnleggende rettighetene uavhengig av etnisk tilhørighet.  Religiøse eller kulturelle  

praksiser som strider mot barnekonvensjonen, som for eksempel barneekteskap, kan aldri  

anses som barnets beste. Politiets tilsynelatende vektlegging av kulturhensyn i Storskogsaken 

omtalt innledningsvis strider dermed mot barnekomiteens syn. 209 Kulturforskjeller gjør ikke 

vold og overgrep mindre smertefullt eller skadelig for den utsatte. 

 

5.3.2 Konsekvenser for barnet av å reise påtale  

Et barn vil påvirkes av at ektefellen straffeforfølges, og både langsiktige og kortsiktige  

konsekvenser for barnet, og eventuelt parets barn, bør derfor utredes. En straffeforfølgelse kan 

i noen tilfeller føre til skilsmisse. Siden et ekteskap i en kollektivistisk kultur innebærer en 

avtale mellom to familier eller slekter, snarere enn en avtale mellom to individer, finnes det en 

mulighet for at det i ettertid kan oppstå konflikter mellom familiene. Dette gjelder særlig hvis 

det mistenkes at jenta har «sladret». Bebreidelsen av å ha påført skam over familien i hjem-

landet kan dessuten utgjøre en belastning for jenta som kan trenge oppfølging av psykolog. 

Det må foretas en sikkerhetsvurdering av eventuelle trusler fra utvidet familie og annet nett-

verk i Skandinavia. I kulturer med sterk æreskodeks, som det finnes eksempler på i både  

Syria, Irak og Afghanistan, er det ifølge min erfaring en reell mulighet for at jenta kan bli 

straffet for å ha vanæret familien ved en eventuell retur til hjemlandet.210 Dette bør være et 

moment i asylsaken. Ved et eventuelt avslag på asylsøknaden bør det derfor også foretas en 

sikkerhetsvurdering før utsendelse av jenta. På den annen side så kan påtale og straff av ekte-

fellen føre til at barnet får det bedre. Dette gjelder særlig i slaverilignende barneekteskap, eller 

hvis barnet har vært utsatt for vold og kontroll. 

                                                 
207  Hofman (2014) s. 154. 
208  Hofman (2014) s. 163 
209  NRK 15.2.2017 
210  Dette underbygges i Bredal (2006) 
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5.3.3 Retten til å bli hørt 

Det er bare når barnet høres at hensynet til barnets beste kan respekteres fullt ut. Disse to  

rettighetene utfyller dermed hverandre. I kartleggingen av mindreårige asylsøkeres beste i 

forbindelse med vurderingen av påtale av ektefellen er det derfor viktig å høre barnet. Barns 

rett til medvirkning er forankret i barnekonvensjonen art. 12 nr. 1 og lyder: «Partene skal  

garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter retten til fritt å gi uttrykk for 

disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig 

vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»  Rettigheten er også forankret i Grunnloven § 

104 og barnevernloven § 6-3, og kan ses i sammenheng med retten til ytringsfrihet i SP art.19 

og EMK art. 10.  Å ikke høre barnet kan dessuten utgjøre en saksbehandlingsfeil som kan føre 

til at vedtaket blir ugyldig211. Det anses ikke som tilstrekkelig å høre barnet gjennom andre.212 

 

Formuleringen «alle forhold som vedrører barnet» gir rettigheten en bred anvendelse. Det er 

nok at forholdet får en virkning for barnet.213 Som hovedregel vil det få betydning for en  

person dersom det tas ut tiltale mot ektefellen. Dette vil antagelig gjelde i enda større grad for 

et barn som er alene og ny i Norge. Om ekteskapet er inngått rettslig eller ikke har liten  

betydning i denne sammenheng så lenge paret anser seg som rettmessige ektefeller. Barnet 

bør derfor høres ved en straffeforfølgning av ektefellen. 

 

Barnets beste har blitt kritisert for å være et paternalistisk begrep fordi vurderingen ofte  

foretas av andre enn barnet selv.214 Begrepet dynamisk selvbestemmelse er utviklet som et 

svar på denne kritikken. 215  Metoden tar utgangspunkt i at svaret på hva som er barnets beste 

ligger i barnet selv, men at barnet kan trenge veiledning i å tilpasse svaret til sin sosiale  

verden. Asylsøkerbarn befinner seg i en ukjent sosial virkelighet, og trenger spesielt mye  

veiledning av kvalifisert personale. Barn kan ha behov for beskyttelse mot dårlige valg, og 

balansen mellom respekten for selvbestemmelse og ønsket om beskyttelse kan være  

utfordrende. En overstyring av barnets vilje bør imidlertid begrenses til tilfeller hvor «ganske 

sterke grunner tilsier at barnets valg ikke vil være til barnets beste».216 Fare for helse og  

sikkerhet er eksempler på slike tilfeller, noe som kan være reelt i barneekteskap med mye 

kontroll.  Alder og modenhet vil også ha betydning fordi det påvirker evnen til å vurdere  

konsekvensene av ulike valg.  

                                                 
211  Forvaltningsloven § 41 
212  Sandberg (2016) s.66 
213  Sandberg (2016) s.104 
214  Sandberg (2016) s. 65 
215  Sandberg (2016) s.66 
216  Sandberg (2016) s. 67 
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Ifølge ordlyden i art.12 skal barnet høres hvis det er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

og barnets synspunkter skal tillegges vekt i henhold til modenhet og alder. I barneloven § 31 

fastslås det at barnets mening skal tillegges stor verkt dersom det er over 12 år. 217  Dette  

skulle tilsi at også meningene til mindreårige gifte asylsøkere over 12 år skal tillegges  

betydelig vekt. Barnets mening er viktig for å gi det en følelse av kontroll over eget liv. 

Mange barn som har vært utsatt for barneekteskap har imidlertid liten erfaring i å ta egne valg. 

I noen tilfeller må barnet beskyttes mot ansvaret for avgjørelsen fordi det er følelsesmessig for  

krevende av lojalitetshensyn. Hvis barnet er i en lojalitetskonflikt så kan vekten av uttalelsen 

derfor reduseres.218 Retten til å høres innebærer heller ingen plikt for barnet til å uttale seg.  

 

Retten til å høres gjelder selv om det kan være vanskelig for barn å uttrykke seg. Det er  

statens oppgave å tilrettelegge slik at barnets syn kommer fram.219 For ungdom fra en  

kollektivistisk kultur kan det være tabubelagt og skamfullt å skulle fortelle om interne familie-

forhold til utenforstående. I mange land preget av krig og uro, som jo kjennetegner de landene 

som asylsøkere kommer fra, er det dessuten liten tillit til offentlige myndigheter. Noen asyl-

søkere er kanskje på flukt nettopp fra offentlige myndigheters forfølgelse, eller på grunn av 

manglende beskyttelse fra dem. Denne erfaringen kan føre til at mange barn kvier seg for å 

fortelle sannheten.  Mindreårige gifte asylsøkere bør derfor høres flere ganger. Tillit og trygg-

het er viktig for at barnet skal åpne seg, både når det gjelder omgivelser og personalet som 

skal kartlegge barnets beste.  

 

Apropos trygge omgivelser så foretas i dag den første asylsamtalen med gifte mindreårige 

asylsøkere på Politiets Utlendingsenhet.220 Det er vel tvilsomt at disse omgivelsene er  

særlig tillitsskapende. Kanskje hadde det vært bedre å utføre asylsamtaler med barn i mer  

barnevennlige omgivelser, som for eksempel Statens Barnehus tilbyr. Barnekomiteen og 

kvinnekomiteen har understreket viktigheten av at dem som møter barn som kan være utsatt 

for barneekteskap har nok kunnskap til å kunne identifisere ofre.221 Kunnskap er viktig for å 

kunne stille de riktige spørsmålene og for å vinne tillit. God rettighetsinformasjon tilpasset 

barnets modningsnivå og erfaringsbakgrunn er også av stor betydning for at barnet skal føle 

seg trygg.  

  

                                                 
217  Lov om barn og foreldre (barnelova), LOV-1981-04-08-7 

218  Sandberg (2016) s.118 
219  Haugli (2016) s.58 og CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 s.12 
220  UDI, PU, Bufdir (2016) 
221  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 s.17 
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5.3.4 Konklusjon om hensynet til mindreårige gifte asylsøkere  

Den mindreårige giftes beste må kartlegges i hver enkelt sak. Jeg antar at de fleste barn først 

vil benekte at de har vært utsatt for noe ulovlig, og at de ikke vil ønske at det tas ut tiltale mot 

ektemannen. Over tid kan det imidlertid komme fram annen informasjon, og barnet kan da 

ønske seg ut av forholdet. Det er i den forbindelse sentralt at barnet høres av kvalifisert  

personale og i trygge omgivelser. Den informasjonen som kommer fram i første asylintervju 

bør etterprøves. Rettighetsinformasjon, sikkerhetsvurdering og oppfølging av psykisk helse er 

forhold som kan kreve oppfølging. Det tar tid å komme til bunns i barnets beste i disse  

sakene, og kvalifisert og stabilt personale på flyktningmottak er en forutsetning for å bygge 

trygge relasjoner som åpner for ærlig dialog. Det at drift av mottak nå i større grad legges ut 

på anbud kan være en utfordring i denne sammenheng fordi de rimeligste anbudene sjeldent 

innebærer det best kvalifiserte personalet. Kanskje bør man vurdere å samle gifte mindreårige 

asylsøkere ved noen tilrettelagte mottak for best mulig oppfølging. Hvis man etter en  

utredning av både negative og positive konsekvenser for barnet konkluderer med at det er til 

barnets beste at påtale reises, så bør dette tillegges vesentlig vekt. 

 

5.4 Konklusjon om allmenne hensyn for påtale 

Prevensjonshensynet ved å straffe asylsøkere for barneekteskap inngått i utlandet er svakt. Det 

framkommer imidlertid både i nasjonal og internasjonal rett at barneekteskap er et svært  

alvorlig lovbrudd. Internasjonale konvensjoner begrenser straffelovgivningen og forplikter 

Norge til å kriminalisere og straffeforfølge barneekteskap. Hensynet til barnets beste er både 

en nasjonal og en internasjonal forpliktelse. Hvorvidt hensynet til den mindreårige gifte asyl-

søkeren tilsier påtale vil imidlertid variere.  

 

Situasjonen er dermed slik at momentene trekker i ulike retninger. Siden en av hoved-

begrunnelsene for å gå bort fra påtalebegjæringen var likhetshensynet, skal det ved motstrid 

mellom momentene vektlegges vanlig praksis ved lignende tilfeller.222 Likhetsprinsippet får 

betydning både for lovanvendelsen og straffeutmålingen fordi det ikke er akseptabelt at noen 

barneekteskap straffes, mens andre ikke gjør det hvis saksforholdet er likt.  

 

Det foreligger ikke rettspraksis om asylsøkere som har inngått barneekteskap i utlandet før 

ankomst til Norge. De sakene som omhandler norske barn som har blitt giftet bort i utlandet 

viser imidlertid at disse forholdene straffes. Dette leder til spørsmålet om utenlandske barn 

skal ha et dårligere menneskerettslig vern enn norske barn på grunn av kulturelle forskjeller. 

Retten til likhet og ikke-diskriminering er grunnlovsforankret og tilsier at alle barn har samme 

                                                 
222  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s.487 
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krav på beskyttelse. 223  I noen saker kan imidlertid barnets beste tilsi at det ikke tas ut påtale. 

Det kan være lang tid siden ekteskapet ble inngått, og paret kan leve godt sammen med sine 

barn. Siden konsekvensene for offeret ved å ta ut påtale er store, så er en grundig kartlegging i 

hver enkelt sak avgjørende. Som nevnt så skal barnets beste være det avgjørende hensynet ved 

tvil. Gitt den høye terskelen for å ta ut påtale, så tilsier allmenne hensyn at dette kun bør  

gjøres dersom dette er til barnets beste.  

 

 

6. Konklusjon og refleksjon 

I denne delen skal jeg konkludere på spørsmålet om asylsøkere kan straffes for barneekteskap 

inngått i utlandet, og trekke fram noen de lege ferenda hensyn som har framtrådt i arbeidet 

med avhandlingen. 

 

6.1 Konklusjon 

Asylsøkere som har inngått barneekteskap i utlandet før ankomst til Norge kan straffes på 

visse vilkår. 

 

Strl. § 5 annet ledd bokstav a krever at asylsøkeren må være bosatt i Norge for å kunne  

straffes. Dette innebærer enten en bosettingstillatelse, eller en botid på minst ett år ved  

etterforskningens innledning. For asylsøkere som oppfyller bostedskravet kreves ikke dobbel 

straffbarhet. Barneekteskap kan da straffes som brudd på ekteskapsloven eller tvangsekteskap 

jamfør strl. § 5 første ledd nr. 4, eller som seksuallovbrudd jamfør nr. 9. De konkrete forhol-

dene i saken avgjør hvilket straffebud som skal legges til grunn. Straffebudene om brudd på 

ekteskapsloven og tvangsekteskap omfatter ikke utenomrettslige ekteskap.  

 

Noen barneekteskapssaker kan ligne slaverilignende forhold og kan da straffes dersom  

vilkåret om dobbel straffbarhet er oppfylt jamfør første ledd nr. 1, som en forbrytelse mot  

menneskeheten jamfør strl. § 5 første ledd nr. 2, eller hvis det slaverilignende forholdet  

fortsetter i Norge jamfør strl. § 259.  

 

Nyankomne asylsøkere kan straffes etter strl. § 5 tredje ledd dersom barneekteskapet utgjør en 

forbrytelse mot menneskeheten etter § 5 tredje ledd nr. 2 jamfør § 102 c, eller hvis dobbel 

straffbarhet foreligger etter strl. § 5 første ledd nr.1.  

 

                                                 
223  Grl. § 98 
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Dersom straffebudene om brudd på ekteskapsloven eller seksuallovbrudd legges til grunn, kan 

jevnbyrdighet i alder og utvikling på 4 år eller mindre føre til straffrihet, og i sistnevnte tilfelle 

eventuelt til straffereduksjon. Villfarelse om barnets alder kan også få betydning for de  

samme straffebudene, men terskelen for frifinnelse er høy. Rettsuvitenhet forutsetter at det 

foreligger dobbel straffbarhet, altså at barneekteskapet er straffbart også i vigselslandet.  

Terskelen for rettsuvitenhet vil være særlig høy i saker hvor barneekteskapet utgjør et slaveri-

lignende forhold.  

 

Terskelen for å reise påtale etter strl. § 5 er høy, og allmenne hensyn må tilsi påtale.  

Betydningen for norske interesser, prevensjonshensynet og asylsøkeres svake tilknytning til 

Norge taler mot påtale.  Barneekteskap inngått med noen under 16 år utgjør imidlertid et  

alvorlig lovbrudd i nasjonal og internasjonal rett, selv om alvorlighetsgraden kan variere.  

Noen barneekteskap er inngått som et gyldig ekteskap i opprinnelseslandet med en  

jevnaldrende ektefelle. Andre barneekteskap kan ligne slaveri, og aldersforskjellen mellom 

ektefellene kan være stor. Hensynet til barnets beste i den enkelte sak bør derfor få stor  

betydning for om påtale skal reises. Avhandlingen har vist at straff er særlig aktuelt i saker 

hvor barneekteskapet utgjør et slaverilignende forhold.   

 

6.2 Refleksjon 

Arbeidet med avhandlingen har avdekket en rekke uavklarte og utilfredsstillende forhold som 

jeg gjerne vil oppsummere i denne refleksjonsdelen.   

 

Uklar lovhjemmel 

Det er tvilsomt om strl. § 5 oppfyller legalitetsprinsippets krav til klar og tilgjengelig lov-

hjemmel. Bestemmelsen er særdeles rotete og uklar, og et godt eksempel på lovgivning  

gjennom til dels utilgjengelige forarbeider. Dette er særlig problematisk siden bestemmelsen 

regulerer straffbarheten av handlinger begått i utlandet av utlendinger, altså en gruppe som i 

utgangspunktet har dårligere forutsetninger for kjennskap til norsk straffelovgivning.  

 

Utenomrettslige ekteskap 

Den manglende reguleringen av utenomrettslige ekteskap kan anses som rettssikkerhets-

messig problematisk. Ikke bare medfører den en anvendelse av alternative straffebud som 

ikke fullt ut dekker gjerningsbeskrivelsen, den kan også føre til at noen bevisst velger å gifte 

bort barna sine utenomrettslig for å unngå forbudet.224 Det er derfor gledelig at regjeringen i 

tiltak 3 av «Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)» skal utrede «Kriminalisering av utenom-

                                                 
224  Wærstad (2016) s.531 
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rettslige og religiøst inngåtte ekteskap.» Det utdypes der at Justis- og beredskaps-

departementet i handlingsplanperioden skal utrede om bestemmelsen om tvangsekteskap bør 

endres slik at den også rammer utenomrettslige ekteskap. Det er imidlertid uklart hvorfor 

straffebudet om brudd på ekteskapsloven i strl. § 262 ikke nevnes i denne sammenheng.  

Forholdet mellom strl. §§ 253 og 262 er i det hele tatt noe uklart tatt i betraktning de ulike 

synene på tvang i forarbeidene og i internasjonal rett.  

 

Det subjektive elementet av bostedskravet  

Som nevnt er momentene som anvendes for å avgjøre om det subjektive elementet av  

bostedskravet er oppfylt ikke anvendbare for asylsøkere. Dermed legges kun det objektive 

elementet som krever ett års botid ved etterforskningens oppstart til grunn. Det kan være  

problematisk å vurdere tilknytning til Norge kun basert på så kort oppholdstid. Dette gjelder 

særlig for asylsøkere som kommer fra en rettskultur som er svært forskjellig fra den norske.  

Den enkeltes intensjoner ved oppholdet i Norge bør derfor undersøkes. En straffeforfølgelse 

bør heller ikke starte før asylsøknaden er behandlet. 

 

Barneekteskap som slaveri 

Slaverilignende barneekteskap er blant de mest alvorlige lovbruddene, og formildende  

omstendigheter kan vanskelig tenkes. At et barneekteskap kan være slaveri, synes imidlertid å 

være en fraværende problemstilling både i norske forarbeider, rettspraksis, juridisk litteratur 

og i den offentlige debatt i Norge. Temaet må settes på agendaen slik at offentlige  

myndigheter og lovanvendere tar på seg «slaveribrillene» og ser ofrene.  

 

Ivaretakelse av barnet 

Fokuset på straff må ikke avlede tjenesteapparatets oppmerksomhet på å ivareta hensynet til 

barnets beste i barneekteskapssaker. Mindreårige gifte asylsøkere kan være dobbelt  

traumatiserte ved at de både har vært på flukt og er giftet bort. Det er viktig at barnet får god 

oppfølging, og at det høres av noen det stoler på som har kunnskap om ære og kontroll og 

konsekvensene det kan få for barnet å fortelle sin historie. Det bør også kartlegges hvordan 

straff av ektefellen kan påvirke den mindreårige ektefellen og eventuelt deres barn. Sist, men 

ikke minst, er det viktig at det foretas en sikkerhetsvurdering ved en eventuell utsendelse. Det 

gjelder ikke bare hvis straffesanksjoner er gjennomført, men også hvis familien mistenker at 

jenta har fortalt sin historie fordi det kan sette hennes liv i fare.   
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