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1 Innledning 
 

1.1 Temaet 
 

Temaet for oppgaven er straffelovens regler om straffbortfallsgrunnen jevnbyrdighet i alder 

og utvikling ved seksuallovbrudd. Reglene om straffbortfall kalles også straffritaksgrunner 

eller unnskyldningsgrunner. Utgangspunktet er at det er straffbart å ha samleie med noen un-

der 16 år, eller ta seksualiserte bilder av noen mellom 16 og 18 år.  

 

I 1963 fikk vi regler om straffbortfall når partene var «omtrent jevnbyrdige i alder og utvik-

ling», slik at straffen kunne falle bort for ungdommer som hadde seksuell omgang med hver-

andre. Det kom en tilsvarende mulighet for straffbortfall i 2003 for ungdommer som besitter 

seksualiserte bilder av en person mellom 16 og 18 år som har samtykket. Reglene om straff-

bortfall bygger på en oppfatning om at det kan føre til urimelige resultater å straffe ungdom-

mer som utforsker sin egen seksualitet. 

 

Temaet er særlig aktuelt fordi den seksuelle debutalderen har gått ned siden 1990-tallet. Det 

får betydning på strafferettens område. Medianen for samleiedebutalder har gått nedover i 

tidsrommet fra 1990 til 2002 for både gutter og jenter. For gutter har den gått ned fra 18,5 år 

til 18 år, mens for jenter har den gått ned fra 17,7 til 16,7 år.1 Seksualvaneundersøkelsen i 

2008 hadde ikke høy nok svarprosent for å gi sikre data på debutalder.2  

 

Når ungdommer har samleie med hverandre på tvers av den seksuelle lavalderen, blir den som 

er over 15 år strafferettslig ansvarlig. Det oppstår et spenn mellom ungdommers behov for å 

utforske sin egen seksualitet og lovens utgangspunkt om at seksuell omgang med noen under 

16 år er straffbart.  

 

En økende digitalisering har gitt nye utfordringer på strafferettens område, spesielt når det 

gjelder ungdommer som tar seksualiserte bilder av hverandre. Den internasjonale retten har 

også fått betydning for hvordan vi utformer noen av våre strafferettsbestemmelser. Både EU-

strafferetten og Barnekonvensjonen har fått betydning for utformingen av strl. § 311.  

 

Fremstillingen skal vise hvordan reglene om straffbortfall i straffeloven (strl.) §§ 308 og 311 

fjerde ledd virker i praksis, hvordan reglene begrunnes og hvordan reglene praktiseres av 

Høyesterett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pedersen og Samuelsen 2003 s. 3007. 
2 FHI 2008.  
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1.2 Problemstilling og perspektiv 
 

Fremstillingen har to hovedproblemstillinger. Den første er hvilket innhold reglene om straff-

bortfall i strl. §§ 308 og 311 fjerde ledd har og hvordan lovgiver begrunner reglene. Den andre 

er hvordan Høyesterett praktiserer bestemmelsene i strl. § 308, med vekt på utviklingen over 

tid. 

 

Fremstillingen har et rettsdogmatisk perspektiv og er en analytisk fremstilling av innholdet i 

straffbortfallsreglene om jevnbyrdighet i alder og utvikling.  

 

 

1.3 Avgrensinger og presiseringer 
 

Jeg behandler kun rettspraksis fra Høyesterett. Straffeloven § 308 er en samlebestemmelse 

som «viderefører innholdet i straffeloven 1902 § 195 fjerde ledd, § 196 fjerde ledd, § 200 

fjerde ledd jf. § 196 fjerde ledd og § 201 a tredje ledd». 3 Praksis etter disse bestemmelsene er 

derfor relevant for tolkningen av strl. § 308. Straffen kan falle bort eller settes under minste-

straffen i strl. § 300 hvis partene er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling».  

 

Det er også en straffbortfallsbestemmelse i strl. § 311 fjerde ledd. Denne bestemmelsen var 

tidligere lovfestet i strl. 1902 § 204 femte ledd, som senere ble flyttet til strl. 1902 § 204 a 

fjerde ledd. Bestemmelsen i strl. 1902 § 204 var en samlebestemmelse for vanlig pornografi 

og barnepornografi. Lovgiver ønsket å skille ut barnepornografi i strl. 1902 § 204 a, for å gjø-

re det tydelig at barnepornografi skildrer overgrep mot barn og for å gjøre det tydelig at over-

grep mot barn skiller seg fra overgrep mot voksne.  

 

Denne fremstillingen skal behandle straffelovens bestemmelser om straffbortfall i strl. §§ 308 

og 311 fjerde ledd, med hovedvekt på strl. § 308. Høyesterett har ikke avsagt noen relevante 

avgjørelser om straffbortfall etter strl. 1902 § 204 a fjerde ledd og strl. § 311 fjerde ledd.  

 

I straffeloven 2005 bruker loven terminologien straffbortfall, mens i litteraturen er det vanlig å 

kalle det straffritak.4 Jeg velger å holde meg til lovens terminologi. Med mindre annet er ang-

itt i teksten, er det gjeldende straffelov som omtales. Alle kursiveringer er foretatt av meg, 

med mindre annet er angitt.  

 

 

1.4 Rettskilder og metode 
 

De primære rettskildene ved tolkningen av strl. § 308 er rettspraksis fra Høyesterett og lovens 

forarbeider. Det er sparsomt med litteratur om denne bestemmelsen og litteraturen omtaler 

stort sett praksis fra Høyesterett om strl. § 308, samt strl. 1902 § 195 tredje og fjerde ledd og  

§ 196 fjerde ledd.   

 

Jeg har analysert 30 avgjørelser fra Høyesterett. Som nevnt i punkt 1.3 er strl. § 308 en samle-

bestemmelse. Straffeloven 1902 hadde en annen systematikk, der straffbortfall var inntatt som 

et eget ledd i den enkelte bestemmelsen. Dette gjør det krevende å finne relevant praksis etter 

                                                 
3 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 446.  
4 Matningsdal 2016 s. 225. 
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strl. 1902, fordi rettskildesøket gir treff på alle ledd i bestemmelsene. Av den grunn har jeg 

funnet det hensiktsmessig å behandle rettspraksis som omtales i den juridiske litteraturen.5 

 

I metodisk sammenheng er det også verdt å nevne at «omtrent jevnbyrdige i alder og utvik-

ling» er en rettslig standard.6 Det får betydning ved tolkning av begrepet og meningsinnhol-

det, som kan endre seg over tid i takt med samfunnets utvikling på området.7 Bestemmelsen 

om straffbortfall er skjønnsmessig og det er i stor grad opp til domstolene å vurdere om vilkå-

rene er oppfylt. Derfor er også høyesterettspraksis den primære rettskilden. 

 

Det er enda mer sparsomt med litteratur om strl. § 311 fjerde ledd og tilsvarende strl. 1902  

§§ 204 femte ledd og 204 a fjerde ledd. I «Spesiell strafferett» av Matningsdal fra 2016 blir 

regelen ikke kommentert. Holmboe kommenterer også gjennom sin bokanmeldelse av «Spesi-

ell strafferett» av Andenæs at regelen heller ikke er behandlet her.8 Det er derfor lovens forar-

beider og de internasjonale kildene som regelen til dels bygger på, som er relevante ved tolk-

ningen.  

 

 

1.5 Videre fremstilling 
 

Fremstillingen består av 6 kapitler. I kapittel 2 behandles noen viktige utgangspunkter for 

drøftelsen videre. Her behandles blant annet historikken til reglene om straffbortfall og hvilke 

hensyn reglene bygger på. Den internasjonale retten har hatt betydning for utformingen av 

strl. § 311 og rettskildene behandles i kapittel 2. Her vil jeg også kort peke på prosessuelle 

forhold som har betydning for regelen. I kapittel 3 presenteres vilkårene i strl. § 308.  

 

I kapittel 4 kommer analysene av høyesterettspraksis på strl. § 308. Gjennom en kronologisk 

fremstilling, skal fremstillingen belyse hvordan jevnbyrdighet i alder er tolket av Høyesterett 

fra 1960 og frem siste avsagte avgjørelse i 2015. Videre skal jeg også behandle hvilke mo-

menter Høyesterett legger vekt på ved vurderingen av om partene er jevnbyrdige i utvikling. I 

kapittel 4 skal jeg også behandle hvilke særlige forhold som kan føre til at straffen ikke faller 

bort. Dette er et begrep som er utviklet av Høyesterett i Rt. 2005 s. 1651, se avsnitt 13.Til slutt 

skal jeg også belyse hvordan jevnbyrdighet i alder og utvikling får betydningen for straffutmå-

lingen.  

 

I kapittel 5 straffbortfallsbestemmelsen i strl. § 311 fjerde ledd. Her skal jeg behandle regelens 

historikk og se på hvilke hensyn regelen bygger på. Det gjøres noen korte sammenligninger 

mellom hensynene mellom strl. §§ 308 og 311 fjerde ledd. Vilkårene for straffbortfall etter 

strl. § 311 fjerde ledd vil også kort presenteres her.  

 

Kapittel 6 oppsummerer noen av funnene i fremstillingen. Dette kapittelet vil også drøfte kri-

tikk som er rettet mot reglene om straffbortfall etter jevnbyrdighet i alder og utvikling. Her 

presenteres også noen alternative måter å utforme reglene på. 

 

 

                                                 
5 Matningsdal 2016 og Holmboe 2016. 
6 Holmboe 2016 s. 254. 
7 Gisle 2012.  
8 Holmboe 2009 s. 286. 
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2 Noen utgangspunkter 
 

2.1 Historikk 
 

Allerede i 1936 så fengselsdirektør Nissen et behov for straffbortfallsregler for ungdommer 

som bryter straffelovens bestemmelser ved å ha seksuell omgang med barn under 16 år. I ar-

tikkelen «Ved samme handling både offer og forbryder» skrev han i Rt. 1936 s. 209 at strl. 

1902 § 196 trengte et tillegg for å unngå resultater som var høyst støtende for den allmenne 

rettsfølelsen. I Botsfengselet hadde direktøren selv opplevd at ungdommer over den kriminel-

le lavalderen kunne ende opp som sedelighetsforbrytere når de hadde samleie med jevnald-

rende. Direktøren skrev i artikkelen at dette kunne illustreres med et teoretisk eksempel. Der-

som en gutt på 15 år tok initiativ til samleie med en jente på samme alder, ville begge etter 

loven bli skyldige i en sedelighetsforbrytelse mot hverandre. Resultatet ble derfor at jenta som 

lot seg overtale til et samleie, på samme tid var både fornærmet og skyldig overfor gutten hun 

hadde hatt samleie med. Dette ville ifølge Nissen være et svært urimelig resultat.  

 

Videre belyste han problemstillingen med et praktisk eksempel fra rettsvesenet. En jente på 15 

år hadde hatt samleie med sin barndomsvenn ¾ år. Begge var funnet skyldige i sedelighets-

forbrytelse av påtalemyndigheten. Nissen fremhevet at selv om påtalemyndigheten «heldigvis 

pleier at se meget menneskelig paa tingene», hadde de ikke annet valg enn å gi påtaleunnlatel-

se i saken. Dette førte til et støtende resultat, fordi jenta ville bli registrert som sedelighetsfor-

bryter, selv om hun ikke fikk straff. Derfor mente han at strl. 1902 § 196 måtte få en bestem-

melse som sa at den passive part kunne bli straffri ved seksuell omgang. Tilsvarende mente 

han også at strl. 1902 § 195 måtte få en tilsvarende straffrihetsregel. Resultatet måtte da bli at 

kvinner som var under 21, eller i alle fall 18 år som ble «forledet» av en gutt på 16 år til å ha 

samleie, måtte kunne gå straffrie.  

 

24 år senere foreslo Straffelovrådet i sin innstilling i 1960 at strl. 1902 §§ 195 og 196 skulle få 

nye bestemmelser som ga mulighet for straffbortfall dersom partene var jevnbyrdige i alder og 

utvikling. Straffelovrådets innstilling hadde følgende begrunnelse:  

 

«Undertiden kan det forekomme tilfelle av utuktig omgjengelse hvor den ene part er 

litt under 14 år og den annen part er like over denne aldersgrense, som også danner 

grensen for den kriminelle lavalder (jf. § 46.) Når det er ubetydelig aldersforskjell, vil 

det ikke være rimelig å straffe den part som ligger like over den kriminelle lavalder».9 

 

Lovforslaget bygget på flere av argumentene til Nissen i Rt. 1936 s. 209 og brukte også flere 

av de konkrete eksemplene som illustrerte urimeligheten. Innstillingen brukte bare eksemple-

ne der de involverte var svært nære i alder. Direktøren omtalte i sin artikkel aldersforskjeller 

opp til 5 års mellom partene, mens lovforslaget kun viste til Nissens eksempler der partene 

hadde et år eller til og med en dag mellom seg i alder. Forslaget til Straffelovrådet var kjønns-

nøytralt, mens Nissens forslag virket til å utelukkende rette seg mot jenter. Det er ikke umulig 

at Nissens artikkel illustrerte hvordan samfunnet så på unge jenters seksualitet på 1930-tallet.  

 

 

 

 

                                                 
9 Innstilling fra Straffelovrådet 1960 s. 31–32. 
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Departementet fulgte Straffelovrådets forslag om en ny regel om straffbortfall i strl. 1902  

§§ 195 nytt fjerde ledd og 196 nytt tredje ledd. Videre la departementet til at «retten, dersom 

den finner at gjerningsmannen ikke bør fritas for enhver straff, kan utmåle straffen under det 

lavmål som følger av første ledd».10 Reglene ble vedtatt av Stortinget ved lov 15. februar 1963 

nr. 2.11  

 

Straffbortfallsbestemmelsen ble senere flyttet til strl. 1902 § 196 fjerde ledd uten endringer.12 

I straffeloven 2005 ble straffbortfall samlet i en bestemmelse i strl. § 308, som videreførte 

innholdet i strl. 1902 §§ 195 fjerde ledd og 196 fjerde ledd.13  

 

 

2.2 Hensyn 
 

Muligheten for straffbortfall etter strl. § 308 er en avveining av ulike interesser og hensyn, og 

dette gjenspeiles også i lovgivers begrunnelse for reglene. 

 

Et viktig hensyn bak reglene om straffbortfall er at partenes alder har stor betydning for 

handlingens grovhet. Dersom den ene er like under 14 år og den andre nettopp har fylt 15 år, 

kan det være urimelig å straffe 15 åringen.14 At partenes alder har stor betydning for hand-

lingens grovhet henger også nært sammen med begrunnelsen for den seksuelle lavalder i strl. 

§ 302. Grensen på 16 år først og fremst skal virke som et vern mot seksuell omgang med voks-

ne.15  

 

Departementet fremhevet i forarbeidene at den seksuelle lavalder skal beskytte alle barn under 

16 år mot seksuelle forhold, også i kjæresteforhold. Utgangspunktet er derfor at barn under 16 

år ikke kan avgi straffriende samtykke til å ha seksuelle relasjoner.16 Den seksuelle lavalder er 

satt for å beskytte barn og bygger på en tanke om at «personer under en viss alder ikke har et 

tilstrekkelig bevisst forhold til sin seksualitet».17 Barn på 15 år har altså strafferettslig skyl-

devne, men kan ikke ta ansvar for sin egen seksualitet.18  

 

Seksuelle relasjoner blant ungdom er altså noe lovgiver ser på med mildere øyne enn tilfeller 

der barn og ungdom har seksuell omgang med voksne. Tanken er at det er mindre skadelig for 

unge mennesker som ikke har fylt 16 år, å ha seksuelle relasjoner med partnere som er jevn-

byrdige i alder og utvikling med dem selv.19 «Likevel er den som er jevnbyrdig i alder og ut-

vikling med en partner under 16 år, i utgangspunktet straffskyldig».20 

 

 

                                                 
10 Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 12.  
11 Matningsdal 2018 note 1954.  
12 Ot.prp. nr. 20 (1991–92) s. 69. 
13 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 259. 
14 Matningsdal 2016 s. 226.  
15 Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 57. 
16 Prop.97 L (2009–2010) s. 28. 
17 Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s|. 49.  
18 Gröning, Husabø og Jacobsen 2016 s. 535.  
19 Holmboe 2016 s. 264. 
20 Holmboe 2016 s. 264.  

https://www.ark.no/search?text=Linda+Gr%c3%b6ning
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Hensynet til å beskytte barn under 16 år mot seksuelle relasjoner har også gitt seg uttrykk i at 

lovgiver har skjerpet straffene for overgrep mot barn de siste årene.21 All seksuell kontakt med 

barn under 14 år er nå ansett som voldtekt.22 Departementet understreket at denne endringen 

ikke skulle virke inn på mulighet for straffbortfall etter jevnbyrdighet i alder og utvikling.23  

Dette hensynet ble et viktig moment i Rt. 2015 s. 1089 avsnitt 32. I denne saken hadde en 

jente på 18 år med lettere psykisk utviklingshemming hatt samleie med en gutt på litt under 14 

år. Høyesterett kom til at selv om det var «særegne omstendigheter» i saken, hadde en voksen 

person hatt seksuell omgang med et barn, og det var nettopp det bestemmelsen skulle verne 

mot. 

 

Det er et viktig hensyn at ungdom skal kunne eksperimentere med egen seksualitet. Det som 

skal vernes er ungdommer som eksperimenterer sammen og har derfor en klar avgrensing mot 

de som er mer seksuelt erfarne. Selv om partene er jevnbyrdige i alder og utvikling, kan ung-

dommenes erfaringsnivå og tilnærming til seksualitet være viktige i vurderingen av om straf-

fen skal falle bort, se Rt. 2011 s. 1428 i avsnitt 27 og Rt. 2013 s. 734 i avsnitt 21. I den sist-

nevnte saken var den tiltalte gutten relativt erfaren med sin seksualitet og Høyesterett mente 

derfor at det ikke var en situasjon der to mennesker utforsker det seksuelle sammen. 

 

Den sentrale begrunnelsen da reglene ble innført i 1963 og som fortsatt gjelder i dag er at reg-

lene skulle motvirke urimelige resultater som kan stride mot den alminnelige rettsoppfat-

ning.24 Begrunnelsen da regelen ble innført var at det var urimelig at en part ble straffet, mens 

den andre gikk fri. 25 Tidligere ble ungdommer som hadde samleie med jevnaldrende under 

den seksuelle lavalder møtt med straffedom eller påtaleunnlatelse. Straffelovrådet fremhevet 

at slike resultater ville «fremtre som støtende for den alminnelige rettsbevissthet» når partene 

var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.26 

 

På strafferettens område er det viktig at borgerne kan forutberegne sin egen rettsstilling og det 

stiller særlig strenge krav til klarhet til bestemmelser på strafferettens område. Kravet til 

hjemmel i lov er en forlengelse av dette og er hjemlet i strl. § 14, Grunnloven § 96 og følger 

av EMK art 7 og SP art 15. Reglene om straffbortfall har blitt kritisert for å være for skjønns-

messige og det kan føre til problemer for ungdom som skal forutberegne sin rettsstilling.27  

 

 

2.3 Straffrihet og straffbortfall 
 

Selv om et straffebud objektivt sett er overtrådt, er ikke handlingen automatisk straffbar.28 

Straffeloven skiller mellom straffrihetsgrunner og straffritaksgrunner. Det foreligger en 

straffrihetsgrunn når det «ikke på noe tidspunkt etablert noe straffansvar».29 Dersom gjer-

                                                 
21 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 207. 
22 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 243.  
23 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 260.  
24 Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 57.  
25 Gröning, Husabø og Jacobsen 2016 s. 535. 
26 Innstilling fra Straffelovrådet 1960 s. 32. 
27 Holmboe 2016 s. 393–394.  
28 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 106. 
29 Matningsdal 1998 s. 296.  

https://www.ark.no/search?text=Linda+Gr%c3%b6ning
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ningspersonen etter en skjønnsmessig vurdering «fritas fra et pådratt straffansvar» foreligger 

det en straffritaksgrunn.30 

 

Reglene om straffbortfall etter jevnbyrdighet i alder og utvikling er etter lovens systematikk 

en straffritaksgrunn. Selv om bestemmelsen er overtrådt, kan straffen falle bort etter rettens 

skjønns hvis vilkårene er oppfylt. I den juridiske litteraturen er det en diskusjon om hvordan 

reglene skal kategoriseres og systematiseres.31 Noen kaller reglene straffritaksgrunner32 og 

noen kaller det straffrihetsgrunner.33 Straffelovens bestemmelser i § 308 og § 311 fjerde ledd 

bruker terminologien straffbortfall.  

 

Gröning, Husabø og Jacobsen kaller straffbortfallsregelen om jevnbyrdighet i alder og utvik-

ling for en unnskyldningsgrunn. Handlingen kan unnskyldes fordi ungdommer har et behov 

for å utforske sin egen seksualitet og når ungdommer har samleie får forholdet da en annen 

karakter enn hvis enn voksen var involvert.34 Overtredelsen kan derfor unnskyldes og grunn-

laget for klander faller bort, dette er også bakgrunnen for at partene må være jevnbyrdige i 

alder og utvikling.35 

 

 

2.4 Internasjonal rett 
 

2.4.1 EU-strafferetten 
 

Norge er ikke medlem av EU, men er likevel knyttet til EU-samarbeidet gjennom EØS-

avtalen.36 I begynnelsen av det mellomstatlige strafferettssamarbeidet i EU, inngikk strafferet-

ten i den tredje søylen.37 Da Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009, ble strafferetten innført i EU 

med overstatlig struktur og ble dermed en del av den primære EU-retten.38 Siden 1990-tallet 

har EU har økende fokus på strafferett.39  

 

Norge er ikke bundet av straffereglene i EU, men har likevel søkt å utforme de tilsvarende 

norske reglene i samsvar med EU-reglene. Det er særlig på to områder dette vil ha positiv 

effekt. For det første vil dette gjøre et internasjonalt samarbeid for å bekjempe grenseover-

skridende kriminalitet enklere. For det andre vil det hindre at Norge blir et yndet mål for or-

ganisert kriminalitet.40 

 

Dette har fått betydning for utformingen av § 311 i dagens straffelov. Rådet for den europeis-

ke union vedtok en rammebeslutning om seksuell utnytting av barn og barnepornografi 22 

                                                 
30 Matningsdal 1998 s. 296. 
31 Gröning, Husabø og Jacobsen 2016 s. 408. 
32 Matningsdal 2016 s. 225.  
33 Andenæs 2004 s. 150. 
34 Gröning, Husabø og Jacobsen 2016 s. 536. 
35 Gröning, Husabø og Jacobsen 2016 s. 536.  
36 Fredriksen 2017 s. 48. 
37 Suominen 2015 s. 377. 
38 Fredriksen 2017 s. 48. 
39 Suominen 2015 s. 375. 
40 Fredriksen 2017 s. 49.  
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desember 2003.41 Departementet understreket at Norge ikke er bundet av rammebeslutningen. 

Likevel viste de til tidligere lovforarbeider. der det understrekes at lovgiver legger vekt på 

rammebeslutninger fra EU når det utformes tilsvarende norske regler.42 

 

 

2.4.2 Barnekonvensjonen 
 

Norge har ratifisert og inkorporert Barnekonvensjonen som norsk lov gjennom menneskeretts-

loven 21. mai 1999 nr. 30 § 2 nr. 4. Dette har fått betydning for utformingen av strl. § 311.  

 

I følge artikkel 34 i Barnekonvensjonen er statene forpliktet til å beskytte barn mot seksuell 

utnyttelse, blant annet barnepornografi.43 Norge ratifiserte også to valgfrie protokoller til bar-

nekonvensjonen. Den ene valgfrie tilleggsprotokollen om salg av barn, barneprostitusjon og 

barnepornografi ble ratifisert av Norge 2 oktober 2001.44 Denne styrker vernet som konven-

sjonens artikkel 34 gir, fordi den pålegger statene å gjøre en rekke handlinger straffbare i na-

sjonal lovgivning, og i denne sammenhengen kriminalisere barnepornografi.45 Artikkel 3 i 

protokollen stiller minimumskrav til kriminaliseringen av slike handlinger.46  

 

Hva som er barnepornografi i protokollens forstand følger av artikkel 2:  

 

«Barnepornografi er enhver fremstilling, uansett med hvilket middel, av et barn som 

er involvert i reelle eller simulerte seksuelle aktiviteter, og enhver fremstilling av 

barns ulike kjønnskarakteristiske kroppsdeler, for hovedsakelig seksuelle formål».47  

 

 

For å oppfylle forpliktelsene i protokollen fremmet departementet et forslag om å endre defini-

sjonen av barnepornografi i strl. 1902 § 204. Lovgiver mente at Norge ville best oppfylle sine 

internasjonale forpliktelser ved å definere barn som alle personer under 18 år i strl. 1902 § 204.48 

Dette ville gi et tydelig signal om at barn ikke skal vurderes som seksualobjekter. Justiskomi-

teen fremhevet at den nye ordlyden i bestemmelsen også ville føre til en internasjonal harmo-

nisering av straffelovens pornografibestemmelse. En harmonisering ville i tillegg gjøre politi-

samarbeidet mer effektivt ved bekjempelse av «produksjon, distribusjon og besittelse av bar-

nepornografi».49 

 

Det følger av lovens forarbeider at den valgfrie tilleggsprotokollen om salg av barn, barnepro-

stitusjon og barnepornografi ikke definerer hva som er barn i protokollens forstand. Hvem 

som er barn, beror på en tolkning av barnekonvensjonens artikkel 1 der det står at barn er «al-

le personer under 18 år dersom ikke myndighetsalder oppnås tidligere». Den valgfrie proto-

kollen hindrer ikke den nasjonale lovgivningen i å ha regler som gir økte rettigheter og plikter 

                                                 
41 Dir 2011/92 EU. 
42 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 210.  
43 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 12.  
44 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 12.  
45 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 47.  
46 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 209. 
47 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 47-48. 
48 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 54. 
49 Innst. O. nr. 92 (2002–2003) s. 10. 
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til barn før de fyller 18 år. Hvis ikke myndighetsalderen er under 18 år, skal derfor konven-

sjonens regler om beskyttelse gjelde for alle personer under 18 år. Artikkel 34 sier at nasjone-

ne kan fastsette en seksuell lavalder under 18 år. Etter barnekonvensjonens artikkel 34 og den 

valgfrie tilleggsprotokollen, er statene likevel forpliktet til å beskytte alle personer under 18 år 

mot seksuell utnyttelse.50 

 

 

2.5 Prosessuelle forhold 
 

Prosessuelt står straffbortfallsreglene i samme stilling som provokasjon og retorsjon.51 Den 

tiltalte er skyldig, men den tiltalte blir fritatt for straff.52  

 

Loven gir kun en adgang til straffritak, og det er opp til retten å avgjøre om straffen skal falle 

bort på grunnlag av jevnbyrdighet i alder og utvikling. Først skal det vurderes om de involver-

te er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling», dette hører til skyldspørsmålet.53 Dette følger 

også av Rt. 2005 s. 1651 avsnitt 6 og Rt. 2010 s. 669 avsnitt 15. Hvis retten kommer til at par-

tene er jevnbyrdige i alder og utvikling, skal det vurderes om straffen skal falle bort på dette 

grunnlaget. Dette hører under straffespørsmålet.54 Utgangspunktet etter Rt. 2005 s. 1651 av-

snitt 13 er at straffen skal falle bort når partene er jevnbyrdige i alder og utvikling, hvis det 

ikke foreligger «særlige forhold». Dette omtales nærmere i punkt 4.2  

 

I tilfeller der de involverte er jevnbyrdige i alder og utvikling, men straffen ikke faller bort er 

det likevel et straffutmålingsmoment. Jevnbyrdighet i alder og utvikling kan også være et 

straffutmålingsmoment i tilfeller der partene er nær grensen for straffbortfall, se Rt. 1999 s. 

1892 på side 1893 og Rt. 2002 s. 785 på s. 787. 

 

Matningsdal skriver at ved overtredelse av strl. § 300, åpner strl. § 308 for å sette straffen un-

der minstestraffen på 3 år. Straffeloven § 308 kan bare brukes ved overtredelse av §§ 299-301 

når gjerningspersonen er under 18 år, det har sammenheng med hvilken aldersforskjell som 

godtas. Straffeloven § 80 bokstav i gir også hjemmel for å sette straffen under minstestraffen. 

Påtalemyndigheten kan henlegge saken, dersom de mener at mistenkte bør frifinnes eller av-

gjøre saken med påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 69.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 47-48. 
51 Matningsdal 2016 s. 229. 
52 Andenæs og Bratholm 1996 s. 116. 
53 Holmboe 2016 s. 264. 
54 Matningsdal 2016 s. 229.  
55 Matningsdal 2016 s. 229. 



10 

 

3 Presentasjon av vilkårene  
 

3.1 Oversikt over vilkårene 
 

Straffelovens bestemmelse om strl. § 308. 

 

«§ 308 Mulighet for straffbortfall 

Straff etter bestemmelsene i §§ 299-304, § 305 bokstav b annet alternativ og § 306 kan 

falle bort eller settes under minstestraffen i § 300 dersom de involverte er omtrent 

jevnbyrdige i alder og utvikling». 

 

Vilkårene er kumulative, det følger av ordlyden «og». Dette følger også av lovens forarbei-

der56 og praksis fra Høyesterett: Rt. 2003 s. 442 avsnitt 9, Rt. 2004 s. 1275 og Rt. 2015 s. 

1089 avsnitt 21. Er aldersforskjellen for stor kan ikke straffen falle bort på grunnlag av jevn-

byrdighet i utvikling, se Rt. 1974 s. 746. Når begge vilkår er oppfylt, fører det normalt til fri-

finnelse etter strl. § 308.57 Dette følger også av Rt. 2005 s. 1651 avsnitt 13, der førstevoteren-

de sa at det skal foreligge særlige forhold dersom de involverte dømmes til straff når de in-

volverte er jevnbyrdige i alder og utvikling.  

 

Det står i lovens forarbeider at det kun er overtredelse av bestemmelsene §§ 299-304, § 305 

bokstav b annet alternativ og § 306 som kan gi straffbortfall etter strl. § 308. Dersom flere 

straffebud er overtrådt ved samme handling, som f.eks. strl. § 291 om voldtekt eller strl. § 313 

om søskenincest, faller ikke ansvaret bort etter disse bestemmelsene. Departementet la til at 

dersom disse bestemmelsene er overtrådt, vil det som regel også tilsi at straffansvaret etter 

bestemmelsene om mindreårighet heller ikke bør falle bort.  

 

Straffen kan ikke falle bort dersom det foreligger handlinger som er beskrevet i strl. §§ 291-

296. Straffbortfall etter strl. § 308 gjelder heller ikke alternativet «tvinger» i strl. § 305 bok-

stav b.58 Vilkårene i loven er uttømmende, og andre formildende omstendigheter kan kun til-

legges vekt ved straffutmålingen.59 

 

Reglene gir ikke rett til straffritak, men det er opp til rettens skjønn å avgjøre om den tiltalte 

skal fritas for straff når vilkårene er oppfylt.60 Flere avgjørelser fra Høyesterett har også un-

derstreket dette se Rt. 2005 s. 1651 avsnitt 12, Rt. 2011 s. 1428 avsnitt 12 og Rt. 2015 s. 1089. 

Bestemmelsens overskrift «mulighet for straffbortfall» understreker også at dette er en kan-

regel.  

 

Det er ikke noe grunnlag for å vurdere likekjønnede forhold på andre måter enn heterofile 

forhold ved vurderingen av om straffen før falle bort etter jevnbyrdighet i alder og utvikling. 

Dette er understreket av Høyesterett i Rt. 2013 s. 1616 i avsnitt 11.  

 

Et vilkår som ikke følger av selve ordlyden, men som følger av rettspraksis og forarbeider, er 

at den seksuelle aktiviteten må være frivillig for at bestemmelsen skal få anvendelse. Det føl-

                                                 
56 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 259. 
57 Matningsdal 2016 s. 227.  
58 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 446. 
59 Matningsdal 2018 note 1956.  
60 Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 57. 
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ger av HR-2016-287 A avsnitt 18, der Høyesterett understreket at bestemmelsen om straff-

bortfall er myntet på frivillig seksuell omgang og ikke er relevant ved voldtekt. Dette følger 

også av lovens forarbeider som understreker at straffbortfall bare er aktuelt når den seksuelle 

omgangen har vært frivillig fra begge parters side.61  

 

I det videre vil vilkårene gjennomgås hver for seg. 

 

3.1.1  «jevnbyrdige i alder» 
 

For å få straffbortfall etter strl. §§ 308 og 311 fjerde ledd er et av vilkårene at partene er jevn-

byrdige i alder. I relasjon til strl. § 308 og strl. 1902 §§ 195 fjerde ledd og 196 fjerde ledd, er 

det alderskriteriet som har blitt hyppigst vurdert av Høyesterett. Jevnbyrdighet i alder er et 

skjønnsmessig begrep og en naturlig språklig forståelse tilsier at aldersforskjellen ikke kan 

være for stor. Alderskriteriet er utviklet gjennom praksis fra Høyesterett, som har gått i ret-

ning av en mer liberal praksis de siste tiår.62  

 

Matningsdal skriver at det kun er adgang til å frifinne for relativt små aldersforskjeller etter 

strl. § 308. Videre sier han at det er grunnlag for å skille noe mellom barn som er under 14 år 

og barn som er under 16 år i bedømmingen av jevnbyrdighet i alder. Det aksepteres noe større 

aldersforskjell i relasjon til strl. §§ 302 og 303 som gjelder for barn mellom 14 og 16 år, enn 

for §§ 299-301 som gjelder for barn under 14 år. På bakgrunn av rettspraksis antar Matnings-

dal derfor at det «antagelig må aksepteres en aldersforskjell på nærmere 3 ½ år ved overtre-

delse av §§ 299-301.» Men dette kan etter Rt. 2015 s. 1089 «bare godtas dersom fornærmedes 

alder er tett opp til 14 år», avsnitt 23. En aldersforskjell på 3-4 år ble betraktet som for stor i 

Rt. 1974 s. 746, Rt. 1977 s. 895 og Rt. 1981 s. 1084.63  

 

Partenes alderstrinn har altså betydning ved vurderingen av hvilken aldersforskjell som kan 

godtas. Høyesterett uttalte at det «kan være grunn til å akseptere noe større aldersforskjeller 

når fornærmede er over 14 år, enn når vedkommende er under 14 år», det følger av Rt. 2011 s. 

1428 avsnitt 26 og Rt. 2003 s. 442 avsnitt 11. Men det er likevel ikke grunnlag for noen skarp 

grense mellom strl. 1902 §§ 195 fjerde ledd og 196 fjerde ledd, det følger av Rt. 2003 s. 442. 

Formålet med reglene om straffbortfall er at retten skal foreta en konkret vurdering for å av-

verge urimelige resultater, dette var også i tråd med forarbeidene sa Høyesterett. 

 

Høyesterett har også slått fast at det i «noen grad er åpnet for at det kan ses hen til begge par-

ters utvikling også ved vurderingen av om aldersvilkåret er oppfylt» i Rt. 2015 s. 1089 i av-

snitt 29. Selv om fornærmede intellektuelt var på nivå med en 12-13 åring, godtok ikke Høy-

esterett en aldersforskjell på fire år og en måned når fornærmede var like under 14 år.64 En 

aldersforskjell på 3 år og 2 måneder var i «i øvre sjikt av hva som kan godtas som jevnbyrdig-

het i alder».  

 

 
 

                                                 
61 NOU 1997: 23 s. 60. 
62 Matningsdal 2016 s. 226.  
63 Andenæs og Bratholm 1990 s. 111.  
64 Matningsdal 2016 s. 227. 
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3.1.2 «utvikling» 
 

Ordlyden «jevnbyrdighet i utvikling» er et skjønnsmessig begrep som gir liten veiledning for 

hva som er relevant når begrepet skal tolkes. Det følger av Straffelovrådets innstilling at det 

kan legges vekt på partenes utvikling, både fysisk og psykisk.65 Jevnbyrdighet i utvikling be-

ror på «nærmere vurdering av partenes fysiske og psykiske modenhet», se Rt. 1994 s. 1000.  

 

Det er også relevant å se hen til partenes utvikling når det skal vurderes hvor stor aldersfor-

skjell som kan godtas, jf. Rt. 1994 s. 1000, på side 1001. I tilfeller der den fornærmede har 

kommet betydelig lenger i sin utvikling enn det som følger av normal variasjon, sa Høyeste-

rett i Rt. 1994 s. 1000 at det er grunn til å legge noe mindre vekt på forskjell i alder. I saken 

hadde den fornærmede jenta kommet «særdeles langt i sin utvikling», mens den domfelte gut-

ten «ikke ble ansett spesielt moden for alderen». Relevante momenter ved vurderingen av 

jevnbyrdighet i utvikling er også om partene tilhører samme ungdomsmiljø og har samme 

venner, jf. Rt. 2003 s. 442 avsnitt 12.  
 

 

4 Analyse av rettspraksis 
 

4.1 Introduksjon 
 

Analysene av rettspraksis deles i fire deler. Først kommer en kronologisk fremstilling av al-

derskriteriet i høyesterettspraksis år for år, fra 1964 til siste avgjørelse i 2015 i punkt 4.2. I 

punkt 4.3 kommer en gjennomgang av de momentene Høyesterett har lagt vekt på i vurde-

ringen av jevnbyrdighet i utvikling. I punkt 4.4 skal jeg belyse kriteriet «særlige forhold» som 

ble utviklet av Høyesterett i Rt. 2005 s. 1651 avsnitt 13. I den fjerde og siste delen av analyse-

ne skal jeg i punkt 4.5 se på hvordan jevnbyrdighet i alder og utvikling kan få betydning for 

straffutmålingen.  

 

Straffbortfall etter reglene om «omtrent jevnbyrdig i alder og utvikling» ble prøvd første gang 

for Høyesterett i Rt. 1964. s. 122. Analysen av vilkåret jevnbyrdighet i alder er fremstilt kro-

nologisk, for å vise utviklingen over tid. Høyesterett fant at aldersforskjellen var for stor til at 

bestemmelsen fikk anvendelse i samtlige saker før 1990, derfor er ikke utviklingsvilkåret be-

handlet i denne perioden.  

 

 

4.2 Jevnbyrdighet i alder 
 

4.2.1 1960-1990 
 

Det var lovens forarbeider og ordlyden i bestemmelsen som ble avgjørende for at det ikke ble 

straffbortfall i Rt. 1964 s. 122. Aldersforskjellen i avgjørelsen er oppgitt til å være 5-6 år. Gut-

tens alder er angitt til å være ca. 21 år, mens jenta var mellom 14 og 15 år. Aldersforskjellen i 

saken var for stor til at straffbortfall kom til anvendelse. Høyesterett uttalte at det ville være 

«klart i strid» med ordlyden i strl. 1902 § 196 tredje ledd og uttalelsene i lovens forarbeider, 

hvis en aldersforskjell som her ble godtatt. Det var ikke noen absolutt hindring for straffbort-

                                                 
65 Innstilling fra Straffelovrådet 1960 s. 32.  
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fall med en viss ulikhet i alder, hvis partene til tross for aldersforskjellen befant seg på samme 

utviklingstrinn. 

 

En av de 12 domfelte anket i Rt. 1965 s. 939. Han mente han skulle vært frifunnet på grunnlag 

av jevnbyrdighet i alder og utvikling. Høyesterett var ikke enig i dette. Samleiene hadde fun-

net sted både før og etter jenta var 14 år, slik at både strl. 1902 §§ 195 tredje ledd og 196 tred-

je ledd kom til anvendelse. Herredsretten hadde funnet at den ankende parten ikke var jevn-

byrdig i alder og utvikling med den fornærmede jenta. Førstevoterende var enig med herreds-

retten i at en viss ulikhet i alder ikke var til hinder for frifinnelse etter bestemmelsene, uten å 

si noe nærmere om hvilken aldersforskjell som kunne godtas. Høyesterett forkastet derfor 

anken og mente det ikke var noe grunnlag for å herredsrettens vurdering. En aldersforskjell på 

nesten 3 år, var for mye for straffbortfall etter strl. 1902 § 195 tredje ledd. 

 

I Rt. 1974 s. 746 hadde tre tiltalte blitt frifunnet av byretten på grunnlag av jevnbyrdighet i 

alder og utvikling.  Det var en aldersforskjell på 3 ½ år og 4 år mellom jenta på 13 år og de tre 

tiltalte. Statsadvokaten anket dommen og mente lovanvendelsen var feil og at aldersforskjel-

len var for stor. Høyesterett sa seg enige i det og la til at byrettens resultat i realiteten kun var 

begrunnet med jevnbyrdighet i utvikling. I likhet med Rt. 1964 s. 122 sa førstevoterende at 

lovens ordlyd krever jevnbyrdighet i alder og utvikling. Straffen kunne derfor ikke falle bort 

hvis det ikke også var jevnbyrdighet i alder. Førstevoterende fant støtte i lovens forarbeider, 

Straffelovrådets innstilling der det uttales at det ikke er rimelig å straffe i tilfeller der alders-

forskjellen er ubetydelig. I forarbeidene var det kun gitt eksempler på at en part var under 14 

år og den andre like over i alder. Høyesterett la til at i likhet med avgjørelsene i Rt. 1964 s. 

122 og Rt. 1965 s. 939, måtte det godtas en viss ulikhet i alder. Det måtte likevel være snakk 

om relativt små aldersforskjeller. Aldersforskjellen i denne saken var altså for stor til at 

straffbortfall etter strl. § 195 tredje ledd kunne få anvendelse.  

 

Høyesterett vurderte en noe lavere aldersforskjell i Rt. 1977 s. 895, der en gutt på 18 år og en 

måned hadde hatt samleie med en jente på 14 år og 8 måneder. Aldersforskjellen var på 3 år 

og 5 måneder. Forsvareren mente at det hadde skjedd en utvikling i ungdommers seksualitet 

og utfoldelse de siste årene, og at det var betenkelig å kriminalisere en adferd de unge ikke 

selv ser noe uriktig i. Høyesterett var enig i at en slik utvikling hadde funnet sted, men de var 

ikke enige i at domstolene på det grunnlaget kunne distansere seg fra lovgivers intensjoner. 

Disse intensjonene finner Høyesterett i lovens ordlyd, som krever jevnbyrdighet i alder og 

utvikling. Derfor kan ikke straffen falle bort når aldersforskjellen er for stor. Forarbeidene 

viser til konkrete eksempler med små forskjeller i alder og utvikling og Høyesterett understre-

ker som tidligere at en viss ulikhet i alder kan godtas. Domstolene har etter førstevoterendes 

oppfatning ikke grunnlag for å foreta en «oppmyket fortolkning» og dermed fravike lovgivers 

intensjoner med bestemmelsen. Det er lovgivningsmyndighetene som må foreta en slik opp-

myking. Aldersforskjellen ble dermed for stor. Resultatet ble det samme i Rt. 1981 s. 1084, 

der straffen heller ikke kunne falle bort når aldersforskjellen var 3 år og 1 måned. 

 

 

4.2.2 Oppsummering av perioden 
 

I perioden fra 1960-1990 får ingen straffbortfall i Høyesterett. Aldersforskjellen som prøves er 

synkende fra 5-6 år og helt ned til 3 år og en måned i Rt. 1981 s. 1084. Det som kjennetegner 

sakene i denne perioden er at underrettene frikjenner og anser partene som jevnbyrdige i alder 

og utvikling, mens Høyesterett sier at aldersforskjellen er for stor. Vilkårene er kumulative og 
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hvis aldersforskjellen er for stor, er resultatet bare begrunnet med jevnbyrdighet i utvikling. 

Det er ikke nok at partene er jevnbyrdige i utvikling.  

 

Straffelovrådets innstilling gir anvisning på at straffbortfallsregelen kan brukes i et tilfelle der 

to stykker har samleie og begge er 15 år. Det ville også være urimelig å straffe i et tilfelle der 

to som har samleie, der en fylte 16 i går og en annen som fyller 16 i morgen straffes.66 

 

En kort oppsummering viser derfor at det skulle en del til for at straffen falt bort på grunnlag 

av jevnbyrdighet i alder og utvikling i denne perioden. Selv om det var vanskelig å få straff-

bortfall, var straffenivået lavt for overtredelser av strl. 1902 §§ 195 og 196. Det var vanskelig 

å få straffbortfall på dette grunnlaget, men det skulle ikke så mye til for å få en betinget dom. 

Gjerningspersonen slapp derfor ofte å sone, men måtte leve med stempelet som seksualforbry-

ter.67 Andenæs og Bratholm oppsummerer straffenivået med at: «Betinget dom blir brukt i 

stor utstrekning».68 

 

4.2.3 1990- i dag 
 

Den første avgjørelsen der Høyesterett gir straffbortfall etter jevnbyrdighet i alder og utvikling 

er i Rt. 1990 s. 1217, nesten 30 år etter regelen ble vedtatt i loven. I denne perioden utvikler 

Høyesterett også nye kriterier for vurderingen. 

 

Den første saken der det blir innvilget straffbortfall på grunnlag av jevnbyrdighet i alder og 

utvikling er Rt. 1990 s. 1217. Aldersforskjellen mellom partene var 4 år og 2 måneder og gut-

ten var 9 år og 10 måneder, mens jenta var 15 år og 8 måneder. Saken skiller seg ut fra tidlige-

re avgjørelser fordi Høyesterett nå begrunner resultatet på en annen måte. Tidligere har Høy-

esterett ansett mindre aldersforskjeller enn i denne saken som for store, men førstevoterende 

begrunner resultatet med to momenter. For det første er den fornærmede jenta på et annet al-

derstrinn enn i Rt. 1974 s. 746 og Rt. 1977 s. 895, samt Rt. 1981 s. 1084 der jentene var 13 og 

14 år. For det andre begrunner Høyesterett resultatet med at vurderingen blir en annen når det 

tas «utgangspunkt i holdninger som er utbredt blant ungdom i 1990». Holdninger blant ung-

dom har derfor betydning for hva som anses som jevnbyrdighet i alder.  

 

Det samme momentet ble avfeid av Høyesterett i Rt. 1977 s. 895 som irrelevant for tolkningen 

av strl. 1902 § 196 tredje ledd. Da mente Høyesterett at det ikke var opp til domstolene å my-

ke opp tolkningen av bestemmelsen. Det kan virke som om Høyesterett søkte å skape en ny 

begrunnelse for hvorfor saken ikke kan sammenlignes med de foregående ved å innføre nye 

kriterier for vurderingen, nemlig at partenes alderstrinn og holdninger blant ungdom er rele-

vante hensyn.  

 

En ny utvikling er at det er underrettene som anser aldersforskjellen som for stor, mens Høy-

esterett frikjenner. Byretten la til grunn i Rt. 1992 s. 969 at partene var omtrent jevnbyrdige i 

fysisk og mental utvikling, men at aldersforskjellen var for stor til straffbortfall etter strl. 1902 

§ 196 siste ledd. Aldersforskjellen mellom partene var 3 år og 7 måneder og den fornærmede i 

saken var 15 år og 6 måneder. Høyesterett bemerket at byretten ikke hadde vært oppmerksom 

                                                 
66 Innstilling fra Straffelovrådet 1960 s. 32.  
67 Holmboe 2016 s. 256.  
68 Andenæs og Bratholm 1990 s. 113. 
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på dommen69 som kom i Rt. 1990 s. 1217. Etter den lovforståelsen som fremgår av dommen, 

skulle den domfelte vært frifunnet.  

 

En aldersforskjell på 3 år og 11 måneder ble ansett som for stor i Rt. 1994 s. 1000. Denne 

avgjørelsen representerer en liberalisering i forhold til tidligere praksis. I denne saken var den 

fornærmede 14 år og 3 måneder, altså vesentlig yngre enn den fornærmede på 15 år og 8 må-

neder i Rt. 1990 s. 1217. I Rt. 1990 s. 1217 var begrunnelsen til Høyesterett for at partene var 

jevnbyrdige i alder og utvikling, at jenta var eldre enn i tidligere saker. Førstevoterende sa 

med henvisning til Rt. 1974 s. 746, Rt. 1977 s. 746 og Rt. 1981 s. 1084 at partene i disse sa-

kene var på et lavere alderstrinn. Den fornærmede i Rt. 1994 s. 1000 var 14 år og 3 måneder, 

altså eldre enn de fornærmede i Rt. 1977 s. 746 og Rt. 1981 s. 1084. Begrunnelsen for resulta-

tet i Rt. 1994 s. 1000, var at det ikke er aldersforskjellen i seg selv som er avgjørende, men at 

det må ses i sammenheng med alderstrinnet partene befinner seg på. 

 

I Rt. 1994 s. 1032 ble en aldersforskjell på 4 år og 4 måneder ansett som for stor. Gutten var i 

denne saken 19 år og 3 måneder, mens den fornærmede jenta var 14 år og 11 måneder. Høyes-

terett viste til gjennomgangen av rettspraksis i Rt. 1994 s. 1000, og sa at på bakgrunn av dette 

var aldersforskjellen for stor.  

 

Det er ikke grunnlag for å sette et skarpt skille mellom strl. 1902 §§ 195 fjerde ledd og 196 

fjerde ledd sa Høyesterett i Rt. 2003 s. 442 som skiller mellom barn under og over 14 år.  

Jenta i denne saken var 13 år og 8 måneder, og aldersforskjellen mellom de to var 2 år og 10 

måneder. Førstevoterende sa at de to bestemmelsene legger opp til konkrete vurderinger av 

alder og utvikling og at dette skal avverge at det blir et urimelig resultat i den enkelte sak.  

 

Selv om det ikke er en skarp grense mellom de to bestemmelsene, har partenes alderstrinn 

likevel betydning ved vurderingen. Det er grunnlag for å akseptere noe større forskjell i rela-

sjon til strl. 1902 § 196 fjerde ledd, når fornærmede er over 14 år. Høyesterett la også til at 

dette momentet var støttet av forarbeidene til loven.  

 

Tre andre avgjørelser fra Høyesterett viser hvilken aldersforskjell som blir ansett som for stor 

til at partene er jevnbyrdige i alder og utvikling. En aldersforskjell på 7 år og 6 måneder kun-

ne ikke under noen omstendighet oppfylle kravet til jevnbyrdighet i alder, det følger av Rt. 

2004 s. 1275 i avsnitt 13. I samme avgjørelse viste førstevoterende til at Høyesterett tidligere 

hadde ansett en aldersforskjell på 5 år og 1 måned som klart for stor i Rt. 2002 s. 730. En al-

dersforskjell på ca. 6 år og 3 måneder ble også ansett som for stor i Rt. 2004 s. 755.  

 

Aldersforskjellen på 4 år og 1 måned ble også ansett som for stor i relasjon til § 195 fjerde 

ledd i Rt. 2015 s. 1089, i avsnitt 32. Denne avgjørelsen omtales under punkt 4.2  

 

4.2.4 Oppsummering av perioden 
 

I perioden fra 1990 og utover er det flere som får straffbortfall etter jevnbyrdighet i alder og 

utvikling, og rommet for straffritak på grunnlag av jevnbyrdighet i alder og utvikling er bety-

delig utvidet.70 Høyesterett godtar større aldersforskjeller enn tidligere og det viser til at det 

har skjedd en utvikling av begrepet. Ved å innføre flere kriterier blir vurderingen mer omfat-

                                                 
69 Som Høyesterett feilaktig kaller kjennelse. 
70 Holmboe 2016 s. 259. 
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tende enn tidligere, og dette er med på å sikre at resultatet ikke blir urimelig i tråd med hensy-

net bak bestemmelsen.  

 

Holmboe skriver at samtidig som Høyesterett godtar høyere aldersforskjell enn tidligere, er 

straffene betydelig skjerpet for de som ikke er jevnbyrdige i alder og utvikling. I denne perio-

den er det blitt vanskeligere å unngå betinget fengsel ved overtredelse av strl. §§ 299, og kan-

skje også 302. Det kan være et formildende element å være i nærheten av grensen for jevn-

byrdighet i alder og utvikling.71 Noen momenter for straffutmålingen gjennomgås i punkt 4.3. 

 

 

4.3 Jevnbyrdighet i utvikling 
 

Det er relevant å se hen til partenes utvikling ved vurderingen av hvor stor aldersforskjellen 

kan være, det følger av Rt. 1994 s. 1000. I denne saken var den fornærmede jenta kommet 

særdeles langt i sin utvikling, mens gutten ikke var ansett som særlig moden for alderen. Høy-

esterett sa at det er grunnlag for å legge noe mindre vekt på forskjellen i alder, når fornærmede 

har kommet betydelig lenger i sin utvikling enn det som er normalt. Førstevoterende støtter 

også opp om holdninger blant ungdom som et relevant moment ved vurderingen av om parte-

ne er jevnbyrdige i alder og utvikling. Rettstilstanden blir dermed justert gradvis ved at Høy-

esterett finner nye vurderingskriterier uten å ta prinsipielt avstand fra de tidligere avgjørelse-

ne.72 

 

Den tiltaltes utviklingsnivå var sentralt i Rt. 2015 s. 1089. Forsvareren anførte at den tiltaltes 

utviklingshemming måtte få betydning på to måter, se avsnitt 24. For det første måtte hennes 

psykiske utviklingshemming tillegges vekt i vurderingen av om partene var jevnbyrdige i ut-

vikling. For det andre var det av betydning for vurderingen av om aldersvilkåret er oppfylt, at 

hun hadde et svakt evnenivå. På denne bakgrunnen måtte det aksepteres enn større aldersfor-

skjell. Forsvareren anførte også at aldersforskjellen ikke var for stor i denne saken til at straff-

bortfall kunne komme til anvendelse.  

 

På bakgrunn av rettskildene sa førstevoterende at aldersforskjellen på 4 år og en måned i ut-

gangspunktet var for stor, se avsnitt 32. Tidligere rettspraksis og lovens forarbeider åpnet li-

kevel i en viss grad for at an kunne se hen til partenes utvikling ved vurderingen av om alder-

svilkåret er oppfylt, se avsnitt 29. Selv om det kunne godtas en noe større aldersforskjell på 

grunn av tiltaltes svake evnenivå, sa Høyesterett at aldersforskjellen i denne saken uansett ble 

for stor. I totalvurderingen var det også tillagt noe vekt at den tiltalte hadde passert 18 år og at 

bestemmelsen nettopp skulle verne barn mot seksuelle forhold med voksne. 

  

Ved vurderingen av jevnbyrdighet i utvikling var det relevant at den tiltalte hadde lettere grad 

av psykisk utviklingshemming med en IQ på 71 og at hun hadde samme mentale nivå som en 

12-13 åring. I avsnitt 14 står det at: «Hun har ikke bestått grunnskoleeksamen på ordinære 

vilkår, har ikke mestret videregående skolegang og har ikke kommet i arbeid». Den fornær-

mede gutten hadde kommet særdeles langt i sin utvikling, jf. avsnitt 26.  

 

Noen momenter for utviklingsvurderingen følger av Rt. 2013 s. 1616. I saken hadde både den 

fornærmede gutten og den tiltalte gutten en ADHD diagnose. Det var videre lagt til grunn at 

                                                 
71 Holmboe 2016 s. 264. 
72 Holmboe 2016 s. 258. 
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den fornærmede gutten på 15 år var normalt utviklet. Den tiltalte gutten var 18 år og 8 måne-

der når forholdet ble innledet. Han hadde hatt ekstra ressurser på skolen og ble ansett som 

barnslig for alderen. Partene ble ansett som jevnbyrdige i utvikling. Høyesterett vurderte også 

om det forelå særlige forhold i saken, det behandles i punkt 4.4. 

 

Noen relevante momenter for vurderingen følger av Rt. 2003 s. 442, se avsnitt 12. I denne 

saken var partene ansett for å være «normalt fysisk utviklet», mens begge lå etter jevnaldrende 

når det gjaldt den psykiske modenheten. De var en del av det samme ungdomsmiljøet og had-

de de samme vennene. Begge to ble ansett som veldig unge og umodne og ble derfor ansett 

som jevnbyrdige i alder og utvikling. Aldersforskjellen mellom dem var 2 år og 10 måneder. 

 

 

4.4 Særlige forhold 
 

Utgangspunktet etter avgjørelsen Rt. 2005 s. 1651 avsnitt 13 er at det må foreligge «særlige 

forhold» hvis ungdom som har seksuell omgang skal dømmes til straff når de er jevnbyrdige i 

alder og utvikling. Momentene som er relevante ved vurderingen følger av praksis fra Høyes-

terett. For det første er det anledning til å ta i betraktning aldersforskjellen mellom partene, at 

det ikke var noe kjærlighetsforhold mellom partene, at de ikke kjente hverandre fra før, og 

utnyttelsen av situasjonen. Dette følger av Rt. 2005 s. 1651 avsnitt 17 der førstevoterende 

også legger til at utnyttelse av den fornærmede er et moment som har særlig stor vekt i vurde-

ringen. For det andre er det relevant å ta i betraktning momenter som følger av forarbeidene, 

se Rt. 2011 s. 1428 i avsnitt 17 og 18: Partenes alder og deres reelle likeverdighet ut fra både 

fysisk og psykisk utviklingsnivå og at unge mennesker skal kunne eksperimentere med sin egen 

seksualitet uten å risikere straff, også når de ikke er kjærester.  

 

Det som er viktig ifølge forarbeidene er at partene har en gjensidig forståelse av situasjonen 

fordi et ulikt styrkeforhold mellom partene kan føre til at det lettere blir utnyttelse. Et slikt 

styrkeforhold er forskjell i alder, erfaring, modenhet og graden av følelsesmessig tilknytning. 

Høyesterett har vurdert om det forelå særlige forhold i 7 avgjørelser. I to av avgjørelsene ble 

de tiltalte frifunnet, mens de resterende forelå det særlige forhold som gjorde at straffen ikke 

falt bort.73 

 

4.4.1 Aldersforskjell, prevensjon og kjærester 
 

Om det foreligger særlige forhold beror på en helhetsvurdering. Tre momenter som er rele-

vante for vurderingen er aldersforskjellen mellom partene, bruk av prevensjon og kjærestefor-

hold, det følger av Rt. 2007 s. 40 i avsnitt 21. Ingen av disse momentene har vært avgjørende i 

sakene som er vurdert av Høyesterett og det er heller ikke kommentert hvilken vekt disse har i 

helhetsvurderingen. 

 

Det var tre momenter som primært kunne begrunne at straffritak eventuelt ikke kom til an-

vendelse i Rt. 2007 s. 40 avsnitt 21. Disse momentene var at de involverte ikke var kjærester, 

aldersforskjellen mellom dem var 3 år og 7 måneder og det var ikke brukt prevensjon ved den 

seksuelle omgangen.  Høyesterett viste til Rt. 2005 s. 1651 der den tiltalte var frifunnet, selv 

om de ikke kjente hverandre og aldersforskjellen var 3 år og 11 måneder. I tillegg hadde den 

                                                 
73 Rt. 2005 s. 1651, Rt. 2007 s. 40, Rt. 2010 s. 669, Rt. 2011 s. 1428, Rt. 2013 s. 601, Rt. 2013 s. 734 og Rt. 2013 

s. 1616. 
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frikjente gutten opptrådt «til dels voldsomt» for å oppnå den seksuelle omgangen i saken. Sa-

ken fremstod mindre alvorlig enn den som førte til frifinnelse i Rt. 2005 s. 1651 og på bak-

grunn av dette kom Høyesterett til at tiltalte måtte frifinnes.  

 

Det følger av Rt. 2013 s. 734 at Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten, men 

var ikke enig i at fornærmedes alder og forskjellen i erfaringsnivå ikke kan være sentrale mo-

menter i avveiningen. Fordi en domfellelse etter strl. 1902 § 195 uansett forutsetter at den 

fornærmede er under 14 år, kunne ikke Høyesterett se at det var et tungtveiende moment at 

den fornærmede var 13 år og 5 måneder. Det som hadde vekt var aldersforskjellen mellom 

partene. Selv om de i denne saken var jevnbyrdige i utvikling, var ikke aldersforskjellen ube-

tydelig. Videre sa Høyesterett at det ikke var entydige opplysninger om partenes erfaring og at 

dette derfor ikke burde stå sentralt i saken. Høyesterett sa ikke noe om hvilken vekt dette 

eventuelt ville hatt hvis det var klarere.  

 

Aldersforskjellen var relativt betydelig i Rt. 2013 s. 601. Det var flere fornærmede i saken 

som var mellom 3 år og 3 år og 11 måneder yngre enn domfelte. Andre momenter i vurde-

ringen som knyttet seg til fem av de seks jentene, var at det ikke hadde vært et kjæresteforhold 

mellom domfelte og heller ikke noen følelsesmessig tilknytning. I samme sak var det også 

utnyttelse og dette gjennomgås i punkt 4.1.2. Den ene jenta av de seks jentene var 3 år og 8 

måneder yngre enn domfelte. Lagmannsretten hadde kommet fremt til at straffen kunne falle 

bort på grunnlag av jevnbyrdighet i alder og utvikling. 

 

Begrunnelsen var at domfelte og fornærmede hadde hatt et kjæresteforhold, at han brukte 

kondom ved første samleie, at jenta var moden for alderen og at domfelte var umoden. Høyes-

terett var ikke enige i denne vurderingen, og påpekte at de ikke hadde vært kjærester når de 

første samleiene fant sted. Da fremgikk det av faktum at domfelte var kjæreste med en annen 

jente. Videre sa førstevoterende at domfelte hadde vært beregnende og pågående overfor jen-

ta. Overgrepene mot henne hadde ikke skjedd i et kjæresteforhold, slik gutten hadde fremstilt 

det for henne.  

 

Det er det ikke anledning til å ta i betraktning hvor gammel fornærmede er eller forskjellen i 

erfaringsnivå mellom de involverte, det sa Høyesterett i Rt. 2013 s. 734, se avsnitt 20. I denne 

saken hadde lagsmannretten lagt vekt på dette momentet. Høyesterett kom til det samme re-

sultatet som lagmannsretten, at straffen ikke skulle falle bort. Det var anledning til å legge 

vekt på at aldersforskjellen mellom den domfelte og den fornærmede i denne saken «ikke var 

ubetydelig», til tross for at partene var jevnbyrdige i utvikling. Resultatet ble da at straffen 

ikke falt bort. 

 

 

4.4.2 Utnyttelse 
 

Lagmannsretten hadde også kommet til at det forelå særlige forhold i Rt. 2011 s. 1428 der det 

var lagt særlig vekt på graden av utnyttelse og smitte av kjønnssykdom. Han hadde hatt sam-

leie med henne uten prevensjon til tross for at han visste at han var smittet. Dette momentet 

veide tungt i vurderingen for Høyesterett som påpekte at han hadde utsatt henne for alvorlig 

fare. At han ringte til henne og fortalte det noen uker etterpå, var noe formildende, men ikke 

avgjørende. Han hadde også gitt to jenter inntrykk av at de var kjærester med ham på samme 

tid. Lagmannsretten fant at det var en viss grad av utnyttelse av en ung jente som var forels-

ket. Høyesterett sa seg enig i dette og la til at aldersforskjellen på 3 år og to måneder lå i øvre 
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sjikt av hva som kan godtas av jevnbyrdighet i alder. Fornærmede var i saken 13 år og 5 må-

neder.  

 

Et tilfelle som bar preg av kynisk utnyttelse av fornærmede følger av Rt. 2010 s. 669. I denne 

saken var elementet av utnyttelse alene nok til å begrunne at det forelå særlige forhold. To 

gutter på 16 år og 15 år og 7 måneder, hadde sammen hatt seksuell omgang med en jente på 

13 år og 5 måneder. Ungdommene hadde vært sammen hjemme hos en av guttene og sett på 

film. To av guttene hadde begynt å gjøre seksuelle tilnærmelser mot den fornærmede jenta 

ved å kline med henne og ta henne mellom beina, mens hun ba dem vente til dagen etter. Gut-

tene tok initiativ til å finne frem en flaske brennevin med en alkoholprosent på 32 prosent og 

oppfordret jenta til å drikke av denne. Hun endte opp med å drikke ca. 2/3 av flasken og ble 

svært beruset. De to guttene og jenta endte etter hvert opp på et soverom der døren ble låst og 

guttene hadde samleie etter tur med fornærmede. Da samleiet var fullført, gikk de ut og viste 

kondomet til en tredje gutt som var tilstede og oppfordret han til «å ta seg en runde». Når han 

kom inn lå fornærmede helt rolig i sengen og han hadde samleie med henne. Da han begynte 

ble hun dårlig, kastet opp og begynte å gråte, han avsluttet da samleiet. Det fremgår av lag-

mannsrettens dom at hun var «svært beruset og ikke i stand til å ta vare på seg selv», hun kas-

tet opp og tisset på seg.  

 

Lagmannsretten la til grunn at guttene bevisst hadde skjenket jenta med alkohol, slik at de 

kunne gjennomføre samleie med henne. Selv om partene var jevnbyrdige i alder og utvikling, 

sa Høyesterett at det var særlige forhold i saken som gjorde at straffen ikke falt bort. Guttene 

hadde bevisst skjenket henne med store mengder alkohol for å «bryte ned hennes motstands-

kraft». Videre sa førstevoterende at jenta hadde liten erfaring med alkohol og at hun «må ha 

vært svært påvirket da handlingene fant sted».  

 

At det ikke er avgjørende at fornærmede selv føler seg utnyttet følger av Rt. 2011 s. 1428. I 

denne saken hadde den fornærmede jenta forklart at hun ønsket den seksuelle omgangen, at 

denne var frivillig og at hun ikke ønsket å fremstå som et offer i saken. Høyesterett sa at selv 

om jenta ikke følte seg utnyttet, utelukker ikke det at det faktisk foreligger utnyttelse i avsnitt 

30. Ved vurderingen av om det forelå utnyttelse la Høyesterett vekt på at den tiltalte hadde gitt 

jenta inntrykk av at de var kjærester, mens han var sammen med andre på samme tid. Jenta 

hadde vært forelsket og det var en drivkraft for henne at de var kjærester. Det ble også frem-

hevet at hennes unge alder gjorde det vanskelig å se konsekvensene av å ha samleie med en 

gutt hun ikke kjente og uten bruk av prevensjon.  

 

Et annet eksempel der handlingene hadde et klart preg av utnyttelse følger av Rt. 2013 s. 601 

avsnitt 48. I saken hadde domfelte vært pågående, utspekulert og beregnende. Det var snakk 

om overgrep av seks unge jenter over en relativt kort periode, der noen av jentene var ned mot 

14 år gamle. Tiltalte var i samme sak også domfelt for voldtekt av en jente på 17 år og flere 

samleier med en jente på 13 år, der de partene ikke var jevnbyrdige i alder og utvikling. Den 

tiltalte ble ansett som jevnbyrdig i alder og utvikling med de seks jentene, med unntak av en 

tiltalepost som ikke fremgår av dommen, avsnitt 31.  

 

Tre hendelser fra avgjørelsen illustrerer utnyttelsespreget. Ved den første hendelsen hadde den 

domfelte hadde møtt en av jentene fordi hun skulle ha tilbake noen penger som han skyldte 

henne. På tiltaltes initiativ havnet de inne på et toalett der han befølte henne, selv om hun sa 

nei og protesterte. Det endte med at de hadde samleie inne på toalettet, jenta gjorde ikke mot-

stand eller protesterte på dette. De hadde vaginalt samleie uten kondom.  
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Ved en annen hendelse hadde den tiltalte tatt kontakt med en av de fornærmede på Facebook 

og kom hjem til henne for å se på film. Han hadde begynt å kysse og ta på henne, mens hun sa 

nei og ba ham slutte. Dette imøtekom han ikke og hun hadde ikke turt å gjøre motstand, det 

endte med at de hadde vaginalt samleie uten bruk av kondom.  

 

I den tredje hendelsen hadde tiltalte lurt med seg en jente inn på et toalett, til tross for at hun 

ikke ville. Inne på toalettet hadde han sagt at han ville ha sex med henne, men hun svarte nei. 

Da spurte han om han kunne fingre henne, men hun svarte også nei til det. Han hadde likevel 

fingret henne og fikk henne også til å mastruere seg ved å holde hennes hånd på sin penis. 

Han hadde ved flere anledninger inne på toalettet forsøkt å få av seg selv og jenta klærne, men 

de endte til slutt med å kle på seg og gå ut. Både tingretten og lagmannsretten hadde kommet 

til at det var særlige forhold slik at straffen ikke kunne falle bort i saken, Høyesterett var enig i 

dette.  

 

Det var klart preg av utnyttelse i saken i Rt. 2013 s. 734. En gutt på 16 år og 1 måned hadde 

hatt tre samleier med den fornærmede jenta i løpet av en uke, se avsnitt 17. Selv om det ikke 

kunne utelukkes at gutten oppfattet at jenta var frivillig med på samleiene, la lagmannsretten 

til grunn at han ved i alle fall et tilfelle var en ivrig og sterk pådriver for at samleiet skulle 

gjennomføres. Ved en anledning hadde den tiltalte dratt jenta inn på toalettet, der samleiet ble 

gjennomført. Etter samleiet var ferdig, hadde den tiltalte oppfattet jenta som «sur og gretten». 

Et annet moment som talte for utnyttelse, var at gutten hadde forlatt jenta når samleiene var 

avsluttet, før hun fikk kledd på seg. 

 

Et tilfelle der utnyttelsesmomentet ikke var tungtveiende, var i Rt. 2005 s. 1651 se avsnitt 19. I 

denne saken hadde lagmannsretten ved dissens avgjort at straffen ikke skulle falle bort. Høy-

esterett kom «under sterk tvil» til at det ikke var tilstrekkelig grunn til å straffe den tiltalte for 

den seksuelle omgangen med fornærmede. Lagmannsrettens flertall la særlig tyngde på at den 

tiltalte to måneder etterpå hadde hatt seksuell omgang med en jente på 14 år. Denne begrun-

nelsen var ikke holdbar ifølge Høyesterett, særlig fordi flertallet ut fra sin begrunnelse hadde 

tillagt utnyttelsesmomentet begrenset vekt. Ved vurderingen av om straffen skulle falle bort, 

var det ikke anledning til å legge vekt på den seksuelle omgangen med en annen jente enn i 

denne saken.  

 

Den tiltalte fikk dermed nyte godt av straffritak, til tross for at han etter lagmannsrettens dom 

«vært opptatt av muligheten for å få seksuell kontakt med en eller flere av jentene som var 

tilstede, og at han i den forbindelse hadde opptrådt til dels voldsomt», se avsnitt 16.  

 

Et tilfelle der det ikke forelå noen klar utnyttelsessituasjon var Rt. 2013 s. 1616, der lag-

mannsrettens flertall hadde domfelt en gutt i et homofilt forhold. Lagmannsrettens flertall be-

grunnet dette med at den domfelte hadde brukt psykisk makt mot den fornærmede, fordi han 

ble sur når han ikke fikk det som han ville. Andre momenter som var avgjørende for flertallet, 

var at et slikt forhold bar preg av hemmelighold og at den fornærmede opplevde skyldighet og 

en frykt for stigmatisering. Dette mente flertallet skilte seg fra heterofile forhold, der en yngre 

jente har samleie med en eldre gutt. Høyesterett mente at det ikke var noen holdepunkter i 

dommen for å si at han hadde utnyttet sin fysiske styrke, brukt vold, trusler eller tvang for å 

oppnå den seksuelle omgangen. De to guttene hadde hatt et seksuelt forhold som ble innledet 

via en sportsklubb de begge var aktive medlemmer av. Guttene hadde forklart at de var gode 

venner og glad i hverandre, men at de ikke var kjærester. Kontakten var dermed kun vennska-

pelig og seksuell. Videre hadde guttene hatt kontakt via tekstmeldinger som kunne gi et inn-
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trykk av at den domfelte var den mest aktive, men at disse også understøttet inntrykket av at 

forholdet hadde en viss gjensidighet. 

 

4.4.3 Tiltaltes samlede handlingsmønster 
 

I tre av sakene der Høyesterett vurderte om det forelå særlige forhold, var det også et spørsmål 

om tiltaltes samlede handlingsmønster kunne legges vekt på i vurderingen om straffen skal 

falle bort. Høyesterett svarte benektende på dette i Rt. 2005 s. 1651 avsnitt 18. To enkeltstå-

ende overgrep mot to ulike jenter med to måneders mellomrom kunne ikke vektlegges i vur-

deringen. Høyesterett kom til motsatt konklusjon i Rt. 2011 s. 1428 avsnitt 28 og fant at det 

var anledning til å ta i betraktning «det samlede handlingsmønster tiltalte ifølge dommen har 

vist ovenfor svært unge jenter». Det var klart i Rt. 2013 s. 601 at det var anledning til å vekt-

legge et samlet handlingsmønster ved vurderingen av straffbortfall for hvert enkelt tilfelle, se 

avsnitt 46. I saken var det mange overgrep mot seks unge jenter og overgrepene hadde et sys-

tematisk og planmessig preg. De to sistnevnte avgjørelsene skiller seg fra den første, da gutte-

ne i disse sakene hadde utvist en ganske utagerende seksuell adferd overfor mange unge jenter 

over et kort tidsrom. 

 

 

4.5 Straffutmåling 
 

Jevnbyrdighet i alder og utvikling er også et straffutmålingsmoment. Det får betydning for 

utmålingen av straff på to måter: For det første er det et moment at partene er jevnbyrdige i 

alder og utvikling når det foreligger særlige forhold som gjør at straffen ikke faller bort. Det 

følger av Rt. 2013 s. 601 i avsnitt 48.  

 

For det andre er det også et moment for straffutmålingen hvis partene ikke er jevnbyrdige i 

alder og utvikling, men i nærheten av grensen. Det følger av forarbeidene at «det er grunn til å 

vise varsomhet med å tillegge det noen større vekt i straffutmålingen at det var et forhold mel-

lom fornærmede og domfelte». Lovgiver fremhevet at bare det å ha et forhold med en person 

under 16 år, er i seg selv feil. Partene kan oppfatte seg som kjærester, men forholdet trenger 

ikke være jevnbyrdig av den grunn og den mindreårige kan likevel ha behov for den beskyt-

telsen straffeloven gir. Justis- og politidepartementet sa derfor at i et tilfelle der partene har et 

kjæresteforhold og det er nærhet i alder og utvikling uten at det fører til at straffen faller bort, 

«bør dette etter omstendighetene få konsekvenser for straffutmålingen».74 

 

Sakene er sammensatte og det utmåles som oftest straff for flere forhold. Det er også flere 

momenter som er relevante i skjerpende og formildende retning enn jevnbyrdighet i alder og 

utvikling. Dette gjør det vanskelig å si noe om straffen isolert. I fremstillingen under vil jeg 

peke på noen relevante momenter i straffutmålingen, samt om straffen skal være betinget eller 

ubetinget. 

 

4.5.1 I nærheten av grensen 
 

Høyesterett var ikke enig med lagmannsrettens vurdering i Rt. 2005 s. 101. I saken hadde tre 

tiltalte etter tur hatt sex med en svært beruset fornærmet og presset henne til å drikke alkohol. 

Påtalemyndigheten hadde bare ført bevis for at det var to av guttene som hadde hatt samleie 

                                                 
74 Prop.97 L (2009–2010) s. 28.  
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med henne. Guttene var 20 år og 20 ½ år og jenta i saken var 15 år. Lagmannsretten hadde i 

straffutmålingen tillagt det formildende vekt at aldersforskjellen mellom de to domfelte og 

den fornærmede var rundt 5 år. Høyesterett var enige med lagmannsretten at det kunne tilleg-

ges vekt at aldersforskjellen lå i nærheten av grensen til strl. 1902 § 196 fjerde ledd, men at 

det i denne saken var snakk om et klart overgrep. Derfor kunne det heller ikke bli noen reduk-

sjon av straffen på grunnlag av aldersforskjellen i en slik sak, se avsnitt 12. 

 

I Rt. 2005 s. 1272 hadde en gutt 18 år og 10 måneder hadde hatt samleie med en jente på 13 år 

og 8 måneder. Aldersforskjellen mellom partene var 5 år og 2 måneder, og de var ikke jevn-

byrdige i alder og utvikling. Han var dømt til straff i lagmannsretten og anket over straffutmå-

lingen til Høyesterett. Gutten hadde en kjellerleilighet av jentas foreldre og de to hadde utvik-

let et nært vennskap i tiden han bodde der. De hadde vært mye sammen, både alene og sam-

men med guttens venner. Når de ikke var sammen hadde de tatt mye kontakt på tekstmelding. 

Samleiet hadde skjedd på oppfordring fra den fornærmede jenta, som hadde tatt initiativ til 

samleiet på tekstmelding. Hun var forelsket i den domfelte gutten og håpet at de kunne bli 

kjærester.  

 

Førstevoterende sa at en overtredelse av strl. 1902 § 195 første ledd annet straffalternativ 

normalt leder til ubetinget fengselsstraff. Det følger av Rt. 2005 s. 564 at i et tilfelle der parte-

ne har et kjæresteforhold og aldersforskjellen ikke er så stor, er det alternativ med en del dom 

med en relativt lang betinget del. Tingrettens domsslutning hadde beskrevet forholdet mellom 

gutten og jenta som «nært og fortrolig».  Forholdet hadde utviklet seg fra høsten 2002 da 

domfelte flyttet inn i kjellerleiligheten og ble styrket i en vanskelig periode høsten etter, da 

den fornærmedes foreldre ble skilt og flyttet fra hverandre. På det grunnlaget fant tingretten at 

forholdet mellom de to måtte få nesten samme betydning som et kjæresteforhold når det gjaldt 

straffutmålingen. Høyesterett sluttet seg til dette. Når fornærmede tok initiativ til samleie, 

kunne gutten bebreides for at han ikke stod imot hennes oppfordringer. Hun hadde hatt en 

vanskelig tid i samme periode fordi foreldrene skilte seg. Men Høyesterett fant likevel ikke at 

det kunne karakteriseres som utnyttelse.  

 

De involverte var relativt nær grensen for straffbortfall i strl. 1902 § 196 fjerde ledd var i Rt. 

1999 s. 1892 og det la Høyesterett vekt på i straffutmålingen. Den fornærmede jenta i saken 

var 15 år og 6 måneder og hun hadde hatt samleie med to gutter som var 5 år og 2 måneder og 

5 år og 8 måneder eldre enn henne.  

 

I Rt. 2013 s. 601 hadde en gutt begått flere seksualforbrytelser ovenfor unge jenter, blant an-

net voldtekt. Aldersforskjellen mellom de fornærmede og den tiltalte var fra 3 år og opp til 3 

år og 11 måneder. Et av spørsmålene var om noen av overgrepene kunne bli straffrie på 

grunnlag av jevnbyrdighet i alder og utvikling, samt utmåling av straff. Det var lagt til grunn i 

flere av tiltalepunktene at den gutten var omtrent jevnbyrdig i alder og utvikling med flere av 

de fornærmede i saken. Selv om det ikke var grunnlag for straffbortfall etter strl. 1902 § 196 

fjerde ledd fordi det forelå særlige forhold, sa Høyesterett at jevnbyrdigheten kunne vektleg-

ges sammen med domfeltes umodenheten i straffutmålingen, i avsnitt 53. 

 

 

4.5.2 Kjæresteforhold 
 

Et eksempel på at kjæresteforhold kan få betydning for straffutmålingen er Rt. 2002 s. 785. I 

denne saken hadde en ung mann på 20 år og en jente på 13 år og 9 måneder hatt minst 10 

samleier. Aldersforskjellen mellom de to var 6 år og 3 måneder noe som var for mye til å få 
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straffbortfall etter jevnbyrdighet i alder og utvikling. Likevel var det et moment at aldersfor-

skjellen ikke var svært stor. Høyesterett tok også i betraktning at det ikke forelå utnyttelse, at 

omgivelsene hadde godtatt forholdet og at kjæresteforholdet hadde vært relativt langvarig, ved 

straffutmålingen. 

 

Den tiltalte hadde vært treneren til jenta, men det ble lagt til grunn at han ikke hadde utnyttet 

sin rolle som trener for å oppnå seksuell kontakt med henne. Det var usikkerhet rundt hvor 

lenge forholdet hadde vart, men det hadde antagelig hatt en varighet på rundt 6 måneder.  

Førstevoterende idømte 30 dager ubetinget fengsel, mens en dommer tok dissens på dette 

punktet og mente dommen skulle være fullt ut betinget. Begrunnelsen var at 14 års grensen 

ikke bør gis en så avgjørende betydning for straffutmålingen som førstevoterende gikk inn for. 

 

Annenvoterende pekte på de samme argumentene som førstevoterende og la til at det tok lang 

tid før de to innledet et seksuelt forhold og at begge var seksuelt uerfarne. Annenvoterende 

mente at de skjerpelser som hadde funnet sted fra lovgivers side de siste år, ikke gjaldt for 

tilfeller som dette og at det heller ikke var noen uttalelser som tydet på at lovgiver mente det 

noe annerledes. Annenvoterende pekte også på den samfunnsmessige utviklingen når det gjel-

der seksuelle forhold mellom ungdommer og at i tråd med den utviklingen, hadde også Høy-

esterett godtatt større aldersforskjell enn tidligere.   

 

 

4.5.3 Betinget eller ubetinget 
 

Spørsmålet om straffen skal være betinget eller ubetinget, er avhengig av fornærmedes alder. 

Utgangspunktet for tilfeller der strl. 1902 § 196 er overtrådt og fornærmede er 15 år, og den 

domfelte er 5-6 år eldre er at straffen normalt bør være betinget. Dette følger av Rt. 1999 s. 

1892. Ved overtredelse av strl. 1902 § 195 første ledd annet straffalternativ, er det klare ut-

gangspunktet at straffen skal være ubetinget. Det følger av Rt. 2005 s. 564 avsnitt 20, Rt. 

2003 s. 128 avsnitt 15, Rt. 2004 s. 28 avsnitt 10 og Rt. 2004 s. 755 avsnitt 8. Det følger av 

forarbeidene at det er adgang til å gjøre deler av straffen betinget i tilfeller der gjerningsman-

nen er så vidt over 18 år og den fornærmede er nær 14 år, og det er et kjæresteforhold mellom 

dem.75 I to avgjørelser fra Høyesterett, der de involverte har vært ganske nær i alder og utvik-

ling og har vært kjærester, har det blitt gitt del dom med en relativt lang betinget del, se Rt. 

2002 s. 785 og Rt. 2002 s. 1350.  

 

Det ble dissens 3-2 rundt spørsmålet om betinget eller ubetinget dom i Rt. 1999 s. 1892. Fler-

tallet mente dommen skulle være betinget. I lagmannsretten hadde de to domfelte fått ube-

tinget fengselsstraff. De to domfelte hadde hatt samleie med en jente, og aldersforskjellen 

mellom dem var 5 år og 8 måneder og 5 år og 2 måneder. Partene kjente hverandre fra ung-

domsmiljøet i byen de bodde, og den fornærmede jenta hadde tidligere hatt samleie med en av 

de domfelte. Lagmannsretten hadde konkludert med at de domfelte hadde sterkt utnyttet den 

mindreårige jenta. I straffutmålingen la førstevoterende vekt på at jenta var 15 år og 6 måne-

der og hun nærmet seg dermed grensen for den seksuelle lavalder. I den forbindelse sa første-

voterende at det var verdt å nevne at flertallet i NOU 1997: 23 Seksuallovbrudd hadde fore-

slått å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. Videre fant førstevoterende grunn til å legge 

vekt på at de domfelte og den fornærmede var i nærheten av grensen for straffbortfall etter 

strl. 1902 § 196.  

                                                 
75 Prop.97 L (2008–2009) s. 26.  
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Annenvoterende mente at fengselsstraffen måtte bli ubetinget. Avgjørende for annenvoterende 

var at det forelå elementer av utnyttelse. De domfelte hadde vært siktet for voldtekt for sam-

leiet med jenta, men blitt frifunnet for dette. Annenvoterende fremhevet at selv om den for-

nærmede ikke var tvunget til samleie, så hadde de domfelte sterkt oppfordret til den seksuelle 

omgangen. Guttene hadde spilt av pornofilmen og oppfordret til at de skulle gjøre som filmen 

viste. Straffeloven 1902 § 196 skal gi den fornærmede vern mot slike situasjoner. 

 

Det var også et spørsmål om straffen skulle gjøres helt eller delvis betinget i Rt. 2015 s. 1089. 

I denne vurderingen i avsnitt 42, uttalte Høyesterett at det var relevant at partene selv hadde 

forklart at de var «sammen» da samleiet fant sted. De hadde også fortsatt med et vennskapelig 

forhold i tiden etterpå. Høyesterett sa i avsnitt 43 at den domfelte på grunn av sin utviklings-

hemming, var nær opp til grensen til jevnbyrdighet i alder og utvikling. 

 

 

5 Straffbortfall etter strl. § 311 fjerde ledd 
 

5.1 Introduksjon 
 

Ungdommer i dag lever en stor del av livet sitt gjennom en mobiltelefon. Det er ikke mange 

ungdommer som går på gata i dag, uten å ha en mobiltelefon i hånden. Vi har det siste tiåret 

sett en voldsom utvikling innen teknologi og den har blitt tilgjengelig for alle. Dette har ført til 

at unge mennesker har tilgang på et kamera til enhver tid og kan ta bilder av noen uten at de 

engang legger merke til det. Det kan få store konsekvenser for både den som er avbildet og 

den som besitter seksualiserte bilder, særlig hvis dette spres på Internett.  

 

I en rapport fra politiet om trender i kriminalitet, vises det til store endringer i seksuallovbrudd 

og en sterk vekst av anmeldte overgrep på nettet. Teknologien har gjort det mulig å begå nye 

typer overgrep og det har ført til økt seksualisering av barn og unge.76 

 

En rapport om kriminaliteten i 2017 fra Oslo politidistrikt viser at formidling av seksualiserte 

bilder av barn under 18 år, altså «seksuelle fremstillinger» i straffelovens forstand økte med 

347 prosent fra 2016 til 2017. Dette kan ifølge rapporten skyldes to faktorer. Den ene faktoren 

er at når politiet beslaglegger telefoner, der det er seksualiserte bilder av noen som er under 18 

år på enheten, blir det registrert som et straffbart forhold. Den andre faktoren er den store tek-

nologiske utviklingen som har skjedd de siste årene og ungdommenes bruk av sosiale medier. 

Rapporten peker også på at seksuallovbrudd har økt i omfang som følge av økt etterforsking 

av elektroniske spor.77 Denne økningen viser at dette er et stort problem, men at det også er 

viktig å skille mellom hvem lovbryterne er og hvilken setting bildene blir tatt i.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Sætre, Hofseth og Kjenn 2018 s. 64.  
77 Politiet 2017 s. 46–47.  



25 

 

5.2 Historikk 
 

Bilder som regnes som barnepornografiske var tidligere en del av den generelle pornografibe-

stemmelsen i strl. 1902 § 204. Barnekonvensjonen ble innarbeidet i norsk ved lov 01 oktober 

2003 nr. 86.78 Samtidig som Barnekonvensjonen ble innarbeidet i loven, fattet Stortinget et 

vedtak om å utarbeide et eget straffebud om barnepornografi. Formålet med et eget straffebud 

var å gjøre det tydelig at barnepornografi skiller seg fra vanlig pornografi. Barnepornografi 

skildrer overgrep mot barn og ved å utforme et eget straffebud, viser det at barn har et særlig 

vern mot overgrep.79 

 

I 2000 undertegnet Norge to valgfrie protokoller til Barnekonvensjonen og disse ble ratifisert 

av Norge 2. oktober 2001.80  Den valgfrie protokollen av 25 mai 2000 om salg av barn, barne-

prostitusjon og barnepornografi pålegger statene å gjøre en rekke handlinger i nasjonal lov-

givning. Etter artikkel 1 er statene forpliktet til å forby barnepornografi som fastsatt i proto-

kollen. Hva som er barnepornografi i protokollens forstand følger av artikkel 2, som må ses i 

sammenheng med artikkel 3 som beskriver hvilke handlinger statene er forpliktet til å gjøre 

straffbare i nasjonal lovgivning.81 

 

I Barnekonvensjonen er det flere bestemmelser som har et formål om å verne barn mot utnyt-

telse. Gjennom tilleggsprotokollen forpliktet Norge seg til å beskytte alle barn under 18 år mot 

seksuell utnyttelse som definert i Barnekonvensjonen artikkel 34 og den valgfrie tilleggspro-

tokollen. Dette forpliktet også Norge til å beskytte alle personer under 18 år mot seksuell ut-

nyttelse som er definert i artikkel 34 og den valgfrie protokollen.82 Departementet mente det 

ville være best i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser å definere personer under 18 

år som barn i relasjon til barnepornografi.  Formålet er at barn at skal få et vern mot å bli ut-

nyttet.83  

 

Ved å definere alle personer under 18 år som barn, ble det samtidig straffbart å ta og besitte 

bilder til private formål av lovlige seksuelle aktiviteter med unge mennesker over 16 år.84  

Derfor foreslo departementet å innføre en straffritaksregel i strl. 1902 § 204 nytt femte ledd 

som var lik som i strl. 1902 §§ 195 og 196, der straffen kunne falle bort når partene var «om-

trent jevnbyrdige i alder og utvikling.» Begrunnelsen var den samme som for de to straffbort-

fallsreglene i strl. 1902 §§ 195 fjerde ledd og 196 fjerde ledd, nemlig at det er naturlig og ri-

melig at ungdommer eksperimenterer med egen seksualitet uten å risikere straff. Departemen-

tet mente at de samme synspunktene gjaldt i et tilfelle der personer mellom 15 og 17 år tar 

bilder av hverandre med seksuelt innhold, som de besitter og bytter med hverandre.85  

 

I høringsrunden var flere av høringsinstansene bekymret for at den foreslåtte straffbortfallsre-

gelen kunne rekke for vidt. Departementet var enig i dette og fremmet en regel om straffbort-

fall med et snevrere anvendelsesområde. Regelen ble vedtatt og kom i nytt femte ledd til strl. 

                                                 
78 Stortinget 2003.  
79 Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 2.  
80 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 12.  
81 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 47–48. 
82 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 54.  
83 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 47. 
84 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 55.  
85 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 50. 
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1902 § 204 og ble senere flyttet til strl. § 204 a fjerde ledd i nytt straffebud om barnepornogra-

fi. Den tilsvarende regelen om straffbortfall er i dag i strl. § 311 fjerde ledd 

 

 

5.3 Hensyn 
 

Lovgiver har ønsket at reglene i strl. §§ 308 og 311 fjerde ledd skal ha en viss harmoni. Et 

viktig hensyn bak straffbortfallsregelen i strl. § 311 fjerde ledd er at ungdom skal ha et visst 

rom for å utforske sin seksualitet, i likhet med strl. § 308 og de tilsvarende bestemmelsen i 

strl. 1902. Et hensyn som ble nevnt i forarbeidene var at hvis straffbortfallsregelen i strl. 1902 

§ 204 femte ledd ble for vid, kunne det få negative konsekvenser. En konsekvens kunne være 

at unge mennesker i aldersgruppen kunne bli utsatt for press til å laste ned eller formidle bar-

nepornografisk materiale videre til andre på vegne av voksne personer. 

 

Straffeloven § 311 fjerde ledd bygger på flere av de samme hensynene som strl. § 308. Både 

høringsinstansene og departementet ønsket i forarbeidene å peke på at det er noe annet å besit-

te barnepornografisk materiale enn å ha samleie med en jevnaldrende ungdom, selv om den 

som er på bildet er 17 år eller en venn av den som besitter bildet. En slik handling vil «i 

mange tilfeller være langt unna den eksperimenteringen mellom to jevnbyrdige mennesker en 

har ønsket å beskytte ved straffritaksregelen i §§ 195 og 196». Videre påpekte også departe-

mentet at alder og modenhet kan tillegges vekt i en straffutmåling og at strafferammen etter 

strl. 1902 § 204 var vesentlig lavere enn §§ 195 og 196.86 

 

Barn mellom 16 og 18 år hadde i relasjon til denne bestemmelsen også et behov for ekstra 

vern mot noen former for utnytting. Departementet sa at disse barna trenger beskyttelse på 

grunn av sin unge alder, sårbarhet og begrensede livserfaring. Ungdommer gjør ofte opprør 

mot både sine egne og andres grenser, de har heller ikke samme evner som voksne til å be-

dømme konsekvensene av egne handlinger.87 Derfor har nettopp denne gruppen fått en særlig 

beskyttelse gjennom strl. § 311 andre ledd, ved å definere personer under 18 år som barn.  

Et av argumentene for det var at regelen skulle ligne mer på de forholdene som straffritaksre-

gelene i strl. 1902 §§ 195 og 196, nemlig at unge mennesker skal ha et visst rom for å utforske 

sin egen seksualitet. Denne avgrensningen er også i tråd med formålet om at denne gruppen 

unge mennesker skal ha et vern mot press på egne grenser.88  

 

I merknaden til strl. 1902 § 204 a skriver Holmboe at det det er ingen nedre aldersgrense for 

bruk av strl. 1902 § 195, § 196 eller § 201 (grooming). For § 204 a og nåværende strl. § 311 

er det et krav om at den avbildede har fylt 16 år. Det betyr at ungdommer har et annet vern i 

forhold til disse bestemmelsene enn etter strl. § 311, dersom to ungdommer på 15 år tar sek-

sualiserte bilder av hverandre kan ikke straffen falle bort. De samme ungdommene kan få 

straffbortfall etter strl. § 196 med mindre forholdet bærer preg av utnyttelse, jf. Rt. 2010 s. 

669. Holmboe peker på at saken kan løses med påtaleunnlatelse, men at avgjørelsen etter de 

konkrete omstendighetene kan komme på en uttømmende politiattest. Å ha en påtaleunnlatel-

se for besittelse av barnepornografi, kan som Holmboe påpeker være problematisk å ha på 

rullebladet. 89 

                                                 
86 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 55. 
87 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 210. 
88 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 55. 
89 Holmboe 2012 § 204 a. 
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5.4 Presentasjon av vilkårene 
 

5.4.1 Introduksjon 
 

Straffen kan falle bort på grunnlag av jevnbyrdighet i alder og utvikling etter strl. § 311 fjerde 

ledd. Bestemmelsen har vesentlig snevrere anvendelsesområde enn strl. § 308, fordi flere til-

leggsvilkår må være oppfylt, i tillegg at partene må være jevnbyrdige i alder og utvikling.  

Regelen er i likhet med regelen i strl. § 308 en «kan-regel» og som kan komme til anvendelse 

der vilkårene er oppfylt og forholdet ikke anses straffverdig.90 For å få straffbortfall etter strl. 

§ 311 fjerde ledd, må gjerningspersonen ha overtrådt strl. § 311 og i tillegg oppfylle vilkårene 

i fjerde ledd.  

 

5.4.2 «Fremstilling» 
 

Etter strl. § 311 er det straffbart å besitte en fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller 

fremstilling som seksualiserer barn. Ordet fremstilling «rammer enhver fremstilling uansett 

medium, også tekst.»91  

 

5.4.3 «barn» 
 

Barn er i strl. § 311 annet ledd definert som «personer som er eller fremstår som under 18 år». 

Viser for øvrig til gjennomgangen i punkt 2.4.2, der det gjennomgås hva begrunnelsen for 

aldersgrensen er.  

 

5.4.4 «tar og besitter et bilde» 
 

Et vilkår for å få straffbortfall etter strl. § 311 fjerde ledd er at gjerningspersonen besitter et 

bilde som rammes av strl. § 311. Strl. § 311 fjerde ledd gjelder befatning med lagret materia-

le.92 Det er kun det å ta og besitte et bilde til privat bruk som omfattes av straffbortfallsrege-

len.93 Det følger av forarbeidene at straffritaksregelen bare gjelder bilder. Det er kun besittelse 

som omfattes, videre spredning og mangfoldiggjøring går ikke inn under bestemmelsen.94  

 

5.4.5 «av en person mellom 16 og 18 år» 
 

Personen på bildet må være mellom 16 og 18 år, dette henger sammen med strl. § 311 som 

definerer alle personer under 18 år som barn i bestemmelsens forstand. Hvis det er usikkert 

hvem og hvor gammelt barnet som er avbildet er, så er det avgjørende hvor gammelt barnet 

objektivt fremstår som.95 Matningsdal skriver at bestemmelsen kan brukes selv om det under 

etterforskning viser seg at barnet er over 18 år. Hvis gjerningspersonen er klar over at barnet 

                                                 
90 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 60. 
91 Innst. O. nr. 66 (2004–2005) s. 3.  
92 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 263. 
93 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 55.  
94 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 60.  
95 Ot.prp. nr 45 (2002–2003) s. 60. 
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er over 18 år, gjelder det samme.96 Straffeloven § 308 har ikke noen nedre aldersgrense, mens 

i relasjon til strl. § 311 fjerde ledd er den nedre aldersgrensen for den avbildede 16 år.97 

 

5.4.6 «dersom denne har gitt sitt samtykke» 
 

For å få straffbortfall må det foreligge et samtykke og det følger av forarbeidene at det må gitt 

frivillig. Det beror på en helhetsvurdering om det foreligger et frivillig samtykke og i henhold 

til forarbeidene er viktige momenter «den avbildedes eget utsagn, alderen og utviklingen til 

den som er på bildet og omstendighetene rundt bildet som ble tatt». Regelen er fakultativ, 

altså en kan-regel, der det er opp til rettens skjønn om den skal komme til anvendelse. I tillegg 

til de bestemte vilkårene, er det i tillegg et vilkår at forholdet ikke anses straffverdig.98 

 

5.4.7 «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling» 
 

Vurderingen av om partene er jevnbyrdige i alder og utvikling, er den samme for strl. 311 

fjerde ledd som for strl. § 308.99 

 

 

6 Oppsummering og refleksjoner 
 

En kort oppsummering av den gjennomgåtte praksis fra 1964 og frem til siste avgjørelse i 

2015, kan si følgende om utviklingen av «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling» i strl. § 

308. 

 

For det første har rommet for straffritak og straffnedsettelse blitt betydelig utvidet fra 1990 og 

utover.100 Fremstillingen har vist at Høyesterett i dette tidsrommet godtar større aldersforskjel-

ler enn tidligere. For det andre er begrunnelsen til Høyesterett en annen i denne perioden, enn 

i perioden fra 1960 og frem til 1990. Når en ser disse to i sammenheng, kan man se at Høyes-

terett nye kriterier for vurderingen og dermed godtar større aldersforskjell enn tidligere. Det 

skjer en gradvis justering av rettstilstanden.101  

 

Høyesterett har klargjort reglene om straffbortfall ved å innføre begrepet særlige forhold. Ut-

gangspunktet er etter Rt. 2015 s. 1651 avsnitt 13, er at straffen skal falle bort dersom de in-

volverte er jevnbyrdige i alder og utvikling, hvis det ikke foreligger særlige forhold. I denne 

vurderingen kan det særlig være avgjørende om det foreligger utnyttelse.  

 

Vilkårene er kumulative og partene må være jevnbyrdige i alder og utvikling. Likevel har det 

ikke vært avgjørende i noen av avgjørelsene fra Høyesterett, at partene ikke er jevnbyrdige i 

utvikling. Der det ikke foreligger særlige forhold som gjør at straffen ikke faller bort, har al-

dersforskjellen vært avgjørende. 

 

                                                 
96 Matningsdal 2018 note 1990.  
97 Holmboe 2012 § 204 a. 
98 Ot.prp. nr. 22 (2002–2003) s. 60.  
99 Matningsdal 2018 note 1993. 
100 Holmboe 2016 s. 264. 
101 Holmboe 2016 s. 258. 
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Reglene om straffbortfall i strl. §§ 308 og 311 fjerde ledd skal hindre urimelige resultater og 

gi ungdommer frihet til å utforske sin egen seksualitet. En innvending er at reglene ikke er 

klare nok for dem det gjelder, nemlig ungdommer. Selv om ungdommer er kjent med at den 

seksuelle lavalder er 16 år, er det neppe like mange som kjenner til reglene om straffbortfall. 

De som kjenner til reglene, vet kanskje ikke hva innholdet i reglene er.  

 

Regelen om straffbortfall i strl. § 308 har fått kritikk for å ikke være klar nok. Politimesteren i 

Troms foreslo en endring av regelen i høringsrunden der straff «ikke skal komme til anven-

delse dersom partene er jevnbyrdige i alder og utvikling».102 En lignende løsning er også fore-

slått av Holmboe. Hans begrunnelse er at ungdom må kunne forutberegne sin egen rettsstilling 

og at regelen derfor må være klarere enn i dag. Holmboe foreslår en ordlyd der det står at 

«omgangen kunne eller skulle lates straffri dersom differansen ikke var mer enn et visst antall 

år, antagelig med større aldersforskjell innen straffeloven 2005 § 302 enn § 299».103  

 

Etter min oppfatning ville en slik regel bidra til å gjøre loven klarere og lettere å forutberegne, 

i tråd med klarhetskravet til straffebestemmelser. Ungdommer kunne da lettere finne ut hva 

som var straffbart. Det harmonerer godt med et av hovedformålene til lovbestemmelsen, nem-

lig at ungdommer skal kunne eksperimentere med sin egen seksualitet uten å risikere straff.  

 

Forslaget til politimesteren i Troms er en skal-regel, som sier at ved en gitt aldersforskjell skal 

forholdet bli straffritt. Etter høringsrunden mente departementet at det var viktig å beholde en 

kan-regel, slik at retten kunne gjøre en konkret vurdering og finne et riktig resultat i saken.104 

Etter min oppfatning er det viktig at regelen er en kan-regel. Denne fremstillingen har vist at 

faktum i disse sakene er svært forskjellig. Det er vanskelig å si at det ville gi et rimelig resultat 

dersom alderen alene skulle gi krav på straffbortfall. En annen løsning kunne være å legge til i 

ordlyden «dersom det ikke foreligger særlige forhold». Da ville retten fortsatt hatt anledning 

til å vurdere om det forelå press eller utnyttelse, eller andre forhold som førte til at straffen 

ikke bør falle bord.  

 

En lovfesting av en aldersforskjell som gir straffbortfall, ville gjort reglene mindre fleksible. 

Denne fremstillingen har vist at straffbortfallsreglene har utviklet seg over tid, i takt med 

hvordan samfunnet ser på seksualiteten til ungdommer. Selv om ordlyden ikke er endret siden 

1963, godtar Høyesterett i dag større aldersforskjell enn tidligere. Samleiedebutalder har som 

nevnt i punkt 1.1 gått nedover siden 1990 og frem til 2002. Det er ikke umulig at debutalderen 

vil synke ytterligere i de neste 10-20 årene.  

 

Ved å ha kan-regler som i dag, er det mulig for Høyesterett å fortsette utviklingen av den 

rettslige standarden jevnbyrdige i alder og utvikling. Det kan ikke utelukkes at Høyesterett vil 

godta større aldersforskjeller i fremtiden, eller at det innføres flere kriterier for vurderingen. 

Hovedformålet da reglene ble vedtatt var å forhindre urimelige resultater. Det er mye som 

taler for at dette formålet ivaretas best dersom retten kan foreta en konkret vurdering. Lovgi-

ver har gjennom en skjønnsmessig regel gitt domstolene stor frihet til å utvikle regelen og 

gjøre konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle.  

 

                                                 
102 Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 56. 
103 Holmboe 2016 s. 265. 
104 Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 57.  



30 

 

Fremstillingen har vist at EU-strafferetten og Barnekonvensjonen har fått særlig betydning for 

utformingen strl. § 311. Selv om vi ikke er bundet av strafferetten i EU, er Norge tjent med å 

ha regler som er harmonisert med minimumsreglene i EU. Dersom Norge har lavere straffer 

enn de tilsvarende reglene i EU, kunne Norge blitt et yndet sted for organisert kriminalitet.105 

Et harmonisert regelverk er også som nevnt i punkt 2.4.1 viktig for et bedre samarbeid for 

politiet og andre organisasjoner som bekjemper grenseoverskridende kriminalitet. Ved å in-

korporere Barnekonvensjonen og de to valgfrie tilleggsprotokollene inn i norsk lov, har lovgi-

ver ønsket å vise at barn skal ha et særlig vern mot seksuell utnyttelse.  

 

Ved å inkorporere Barnekonvensjonen inn i norsk lov, mente lovgiver at den beste måten å 

overholde våre internasjonale forpliktelser på, var å definere alle personer under 18 år som 

barn.106 Lovgiver har også ønsket å gi barn mellom 16 og 18 år et særlig vern mot noen for-

mer for utnyttelse gjennom strl. § 311. Ved å definere alle personer under 18 år som barn, vil 

reglene samtidig ramme lovlige aktiviteter, fordi den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Der-

for ble det innført en straffbortfallsregel i daværende strl. 1902 § 204 som i dag tilsvarer strl. § 

311 fjerde ledd. Regelen har et relativt snevert anvendelsesområde, fordi flere vilkår må være 

oppfylt. I det praktiske liv er det nok sjeldent at slike forhold oppfyller alle vilkårene for 

straffbortfall etter strl. § 311 fjerde ledd. Det er likevel vanskelig å tenke seg en regel med en 

annen ordlyd. Både fordi vi er bundet av den internasjonale retten og fordi det ikke ville være 

rimelig å verne om flere enn regelen gjelder i dag. Det ville ikke være rimelig å gi et vern til 

ungdommer som tar seksualiserte bilder uten samtykke eller sprer bilder til andre. Dette ville 

heller ikke være i harmoni med formålet til bestemmelsen, som er å gi ungdommer rom for å 

utforske egen seksualitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Ot.prp. nr. 62 (2002–2003) s. 18.  
106 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 54.  
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