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Av dommer Erik Møse, Norge

Betydningen av innvandrernes spesielle bakgrunn kan ikke besvares generelt. I likhet
med andre samfunnsmedlemmer har innvandrere krav på vern av grunnleggende ret-
tigheter og beskyttelse mot diskriminering. Aweiningen mellom saklig og usaklig for-
skjellsbehandling stiller her nordiske jurister overfor nye problemer. På de enkelte
rettsområder er det særlig innen strafferetten at betydningen av innvandrerbakgrunn
krever drøftelse. Mens gjerningsbeskrivelsen i straffebud må tolkes generelt, uavheng-
ig av innvandrerbakgrunn, kan slik bakgrunn få betydning ved regiene om strajfrihet,
samtykke, skyldkravet, reaksjonsvalg og straffutmåling. Innen privatretten, hvor det
ofte vil være to parter, synes innvandrerbakgrunn å ha liten vekt, i alle fall hvis den
annen part ikke er innvandrer.

Erik Møse er født i 1950, ble cand jur i 1976 og har bl a vært byråsjef i Justis-
departementets lovavdeling, advokat hos Regjeringsadvokaten (møterett for
Høyesterett), lagdommer i Borgarting lagmannsrett og siden våren 1999 dommer ved
FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda. Han har hatt tallrike verv på menneskeretts-
området, internasjonalt og nasjonalt.

I. Innledning

1. Innvandring til de nordiske land er ikke noe nytt. Oftest flyttet folk mellom
dem, eksempelvis innen unioner. Men innvandring skjedde også utenfra, f eks i
forbindelse med handel og sjøfart.

Det dreide seg om sporadisk innvandring fra land som geografisk og kulturelt
var nærstående. Etter kort tid gled utlendingene inn i samfunnet. Idag ville vi tale
om assimilering. Slik var situasjonen langt inn i vårt århundre. Til tross for dra-
matiske politiske begivenheter og verdenskriger søkte bare få personer tilflukt i
nord. Det er tilstrekkelig å nevne noen årstall: 1917-18 (Russland), 1930-årene
(Tyskland), 1945-48 (Sentral- og Øst-Europa), 1956 (Ungarn) og 1968
(Tsj ekkoslovakia).

2. I 1960- og 70-årene inntraff et omslag i Danmark, Norge og Sverige.
Innvandring fra mer fjerntliggende områder begynte, f eks fra Asia. Bakgrunnen
var først behov for arbeidskraft. Etterhvert ble innvandringen regulert nærmere
(«innvandringsstopp», mer aktiv bruk av visumreglene), men den fortsatte bl a i
form av familiegjenforening. I tillegg førte nød og interne og internasjonale kon-
flikter til store flyktningestrømmer til Europa, noe også Norden merket. I Finland
var innvandringen lenge begrenset, men den økte i 1990-årene. Det er opplyst at
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Island nå i noen grad er i samme situasjon som andre nordiske land i 1960-70-
årene.1

Selv om det er ulikheter i innvandringsmønsteret for de nordiske land, står de
nå alle overfor en endret situasjon. Det er blitt stadig tydeligere at innvandringen
reiser mange nye spørsmål for samfunnet. Vårt tema ved dette seksjonsmøte er
bare ett av dem, men er viktig for rettssamfunnet.

3. Det er hensiktsmessig straks å presisere begrepene. Uttrykket «innvandrer»
bør i denne sammenheng forstås så vidt at statsborgerskap ikke er avgjørende.
Både utenlandske borgere, statsløse og borgere i den nordiske oppholdsstat kan
falle inn under begrepet, hva enten de er første eller annen generasjons innvand-
rere. På den annen side peker formuleringen «spesielle bakgrunn» på en begrens-
ning: Det interessante her er personer som på grunn av opprinnelse, kultur eller
andre forhold skiller seg fra den tradisjonelle nordiske befolkning, hva enten de
er fra Europa, Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Avgjørende er ikke det formelle
(statsborgerskapet), men det reelle (bakgrunnen).

En ytterligere presisering: Begrepet «innvandrer» forstås gjerne slik at målet
er mer varig tilknytning til riket. Men i vår sammenheng er det ikke gitt at opp-
holdets formål eller tidsrom er rettslig avgjørende, hva enten det dreier seg om
studier, arbeid, familiegjenforening eller pensjonisttilværelse. Seksjonsmøtets
tema kan også ha betydning ved kortvarig opphold, f eks turistbesøk.

4. Begrepet «rettsanvendelse» innebærer også en begrensning. For det første
må rent «innvandringspolitiske» forhold holdes utenfor vårt emne. Politikken i de
nordiske land bygger f eks på integrering, ikke assimilering. Utlendinger skal
anerkjennes som aktive medborgere uten å tape sitt særpreg. Dette kan tas som
utgangspunkt for debatten. Også diskusjonen om morsmålsopplæringens omfang
i forhold til undervisning i oppholdslandets språk kan hvile. Det samme gjelder
spørsmålene om innvandrere er mer kriminelle enn landets borgere, og om dette
i tilfelle bør få betydning for innvandringen.

Selv om grensen mellom rettspolitikk og rettsanvendelse ikke er skarp, er det
hensiktsmessig å avgrense mot mer «lovgivningspolitiske» spørsmål som er
såvidt vurderingspreget at de bør besvares ved å utforme generelle regler. Noen
eksempler: Bør statsborgerskap settes som vilkår for stemmerett og valgbarhet til
parlamentsvalg? Bør man tillate at soldater som gjør verneplikt i nordisk hær
benytter turban sammen med uniformen? Bør muslimske piker kunne bære slør i
skoletimene? Bør de fritas fra skolesvømming på grunn av motvilje mot å benyt-
te badedrakt? Bør det være tvungen undervisning i religion eller livssyn for inn-

1 Mens det i 1988 var 20 000 innvandrere i Finland, var tallet i 1998 blitt 80 000. Ifølge Islands nasjo-
nalregister var det 1 desember 1996 11 579 innvånere med permanent bolig som var født i andre land.
Til sammenligning utgjorde innvandrerbefolkningen (personer med to utenlandsfødte foreldre) i
Norge 232 192 personer i 1997.
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vandrerelever? I slike diskusjoner er ikke jurister mer meningsberettigede enn
andre pro fesjoner.2

5. Selv med disse avgrensninger blir innvandrernes spesielle bakgrunn i retts-
anvendelsen et omfattende emne. I prinsippet dekker det alle rettsfelter, både pri-
vat- og offentligrettslige, såvel i som utenfor rettssalen. Det er ikke mulig her å
gå inn på dem alle. Fremgangsmåten må være å drøfte enkelte rettsfelter hvor
spørsmålet synes å kunne ha betydning. Den videre drøftelse bygger følgelig på
en grunnforutsetning, som formuleres slik:

Tese 1: Den rettslige betydning av innvandrernes spesielle bakgrunn kan ikke
besvares generelt, men avhenger av hvilke rettsregler som anvendes. Generelle
innvandringspolitiske begreper som «integrering» eller «assimilering» gir liten
veiledning for en juridisk diskusjon.

II. Vern av grunnleggende rettigheter og beskyttelse mot diskriminering

Det har umiddelbart formodningen for seg at det ikke skal legges vekt på inn-
vandrernes spesielle bakgrunn i forhold til de grunnleggende rettigheter, slik de
kommer til uttrykk i nasjonale grunnlover eller internasjonale konvensjoner om
menneskerettighetene. Eksempler er Den europeiske menneskerettighetskonven-
sjon av 1950 (EMK) og de to FN-konvensjonene av 1966 om sivile og politiske
(SP) og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).3

Her er det nettopp et kjernepunkt at rettighetene gjelder for enhver («every-
one»). Det er ytterst få unntak fra dette universalitetsprinsipp: EMK første til-
leggsprotokoll artikkel 3 om rett til å delta i parlamentsvalg gjelder etter praksis
bare for statsborgere. Det samme følger direkte av ordlyden («citizens») i SP
artikkel 25 om politiske rettigheter. Rettslig sett er prinsippet selvsagt, men erfa-
ring viser at det kan være grunn til å minne om det:

Tese 2: Innvandrere har i likhet med andre samfunnsmedlemmer krav på den
beskyttelse som følger av menneskerettighetene.

Også prinsippene om ikke-diskriminering i forhold til rettighetene i konvensjo-
nene omfatter personer med innvandrerbakgrunn. Av EMK artikkel 14, SP artik-
kel 2 (1) og ØSK art 2 (2) fremgår at det ikke skal gjøres forskjell ut fra bl a rase,
farve, språk, religion, nasjonal eller sosial opprinnelse og tilhørighet til nasjonal

2,Det siste tema har vært gjenstand for debatt i Norge. Selv om forholdet til menneskerettighetskon-
vensjonene er trukket inn, bør dette omfattende emne holdes utenfor her.
3, Også Den europeiske sosialpakt av 1961 kunne nevnes, men ifølge vedlegg («Scope ... in terms of
persons protected») gjelder flere av bestemmelsene bare utlendinger i den utstrekning de er statsbor-
gere i andre stater som er bundet av konvensjonen. En annen sak er at det ikke er noe til hinder for å
gi tilsvarende rettigheter til personer som ikke faller inn under konvensjonen.
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minoritet. I tillegg kommer det generelle prinsipp om likhet for loven og krav på
lik beskyttelse av loven i SP artikkel 26. Lignende bestemmelser finnes i de nor-
diske grunnlover.

Som eksempler nevnes fra Finland regeringsformen 5 § 2 mom om likhet og generelt for-
bud mot diskriminering. I svensk rett fastslår regeringsformen 1 kap 9 § at domstolene
skal iaktta likhet for loven og være saklige og upartiske. Viktig er også 2 kap 15 § om
minoritetsbeskyttelse og 22 § om utlendinger på besøk i landet, samt 2 kap 23 § om at lov
eller annen forskrift ikke må gis i strid med Sveriges förpliktelser etter EMK. Den island-
ske grunnlov artikkel 65 forbyr ulik behandling på grunnlag av nasjonal opprinnelse (men
ikke nasjonalitet). Fra Norge nevnes § 110 c om at staten plikter å respektere og sikre men-
neskerettighetene og uskrevne frihets- og likhetsprinsipper.

I de enkelte land er generelle forbud mot diskriminering fulgt opp i uskrevne for-
valtningsrettslige prinsipper og enkeltbestemmelser i lovgivningen. Eksempler er
ansettelse og oppsigelse i arbeidsforhold generelt og i tjenestemannslovgivning-
en, opptak til utdannelsesinstitusjon og forbud mot krenkende eller diskrimine-
rende reklame.4 Det er tilstrekkelig å fastslå at de nordiske land har tallrike regler
mot diskriminering. Vanskeligheten oppstår når det i den konkrete rettsanven-
delsen skal avgjøres om det foreligger saklig eller usaklig forskjellsbehandling.
Avveiningen kan by på tvil. I Finland hadde arbeidsmarkedsmyndighetene avslått
en innvandrerkvinnes søknad om støtte fordi hun seiv var skyld i at hun ikke
hadde arbeid. Hun fikk ikke ansettelse siden hun av religiøse grunner bar hode-
tørkle. Försäkringsdomstolen fant som overprøvningsinstans at det var vanlig for
muslimske kvinner å bære tørkle av religiøse grunner. Det var da ikke hennes feil
at hun ikke hadde fått arbeid.5 Det synes å være grunnlag for en formodning:

Tese 3: Tallrike forbud mot diskriminering forebygger, men forhindrer ikke at inn-
vandreres spesielle bakgrunn gis for liten vekt i den konkrete rettsanvendelse.
Avveiningen mellom saklig og usaklig forskjellsbehandling stiller her nordiske
jurister overfor nye og vanskelige problemer.

Det er lett å se at en slik tese blir for vag, ja kanskje intetsigende. Den må presi-
seres ved hjelp av konkrete situasjonen Diskusjonen på juristmøtet vil nok gi
eksempler. La oss som en begynnelse velge et klassisk dilemma: En av politiets
oppgåver er å kontrollere om innvandrere har gyldig opphold i riket. Erfaring
tyder på at det særlig er visse grupper mørkhudede innvandrere som blir kontrol-
lert. Noen av dem, kanskje med statsborgerskap i nordisk land, kan fortelie om
stadige kontroller. Er dette usaklig diskriminering, eller stikkprøvekontroll basert
på den objektive erfaring at visse grupper oppholder seg ulovlig i riket? Må det

4 At også reklamereglene vil kunne få betydning, illustreres av at den finske konsumentombudsmann
har slått ned på diskriminerende fremstillinger av samer (som ikke har innvandrerbakgrunn).
5 Avgjørelse av 16 januar 1997 (01713/96/108).
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foreligge ytterligere omstendigheter for å rettferdiggjøre at farvede personer
plukkes ut? Ett syn er dette:

Tese 4: Stikkprøvekontroll for å avsløre ulovlig opphold som utelukkende er
basert på rase, farve, sosial opprinnelse eller tilhørighet til en minoritetsgruppe,
utgjør diskriminering (usaklig forskjellsbehandling).

Et beslektet tema er at bestemmelser om formell likhet ikke alltid er tilstrekkelig
til å forhindre reell ulikhet. På flere områder i samfunnslivet har man akseptert
forskjellsbehandling for å oppnå likestilling på lengre sikt («positiv diskrimine-
ring»). Det dreier seg ikke bare om forholdet mellom kjønnene, men også særli-
ge tiltak for at sigøynere og samer skal kunne opprettholde sine språk og sin kul-
tur.6 Dette er også situasjonen for innvandrere. Det er velkjent at de f eks har stør-
re problemer med å leie bolig eller fa arbeid i samsvar med sin utdannelse. På
denne bakgrunn må det vel også i rettsanvendelsen være rom for å godta for-
skjellsbehandling til innvandrernes gunst, f eks ved ansettelse i det offentlige.7

Det er kanskje grunn til en tilføyelse:

Tese 5:1 forhold til forbud mot diskriminering skal innvandrernes spesielle bak-
grunn ikke tillegges vekt til deres ugunst, bare til deres gunst.

I tillegg til de generelle regler om vern som også innvandrere nyter godt av, har
de et særlig vern mot rasediskriminering i straffelovgivningen som følge av inter-
nasjonale bestemmelser.8 Først nevnes FN-konvensjonen mot rasediskriminering
artikkel 4 og SP artikkel 20 (2). Med utgangspunkt i disse regler forbyr nasjona-
le straffelover ytringer som truer eller forhåner personer pga deres tro, rase, hud-
farve eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Et celebert nordisk eksempel er
Jersild-saken, hvor dansk Højesteret domfelte en journalist i Danmarks Radio på
grunn av et fjernsynsprogram om ungdom som gav uttrykk for rasisitiske ytring-
er. Saken endte i Strasbourg, hvor Domstolen fant at domfellelsen var i strid med
ytringsfriheten.9 På nordisk plan har det vært flere saker etter de nasjonale straf-
febestemmelser.10 Aweiningen mellom de to menneskerettigheter - ytringsfrihet
og vern mot rasediskriminering - må skje konkret. Det kan vanskelig trekkes opp
generelle prinsipper.

6 Jf den finske regjeringsform 14 § 3 mom og den norske grunnlov § 110 a.
7 Godtar vi at innvandrernes bakgrunn har relevans, er det ikke her nødvendig å diskutere hvor stor

vekt den skal tillegges, f eks om de skal gis fortrinnsrett under ellers like vilkår med andre søkere eller
også når de andre er bedre kvalifisert, jf diskusjonen om «moderat» og «radikal» kjønnskvotering.
8 Se f eks finsk straffelov 11 kap 9 §, islandsk straffelov VVX kap 23 3.a, den svenske brottsbalken 16

kap 8 og 9 §§ og norsk straffelov §§ 135 a og 349 a
'Jersild v Danmark, A 298 (1994).

10 Fra Norge kan nevnes flere viktige avgjørelser av Høyesterett: Rt 1977 s 114 (lektor som bestred
jødeutryddelse - domfellelse); Rt 1978 s 1072 (leserbrev i avis - frifinnelse); Rt 1981 s 1305 (løpesed-
ler mot innvandring - frifinnelse) og Rt 1997 s 1821 (leder for parti mot innvandring - domfellelse).
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Rasediskriminerings-konvensjonen artikkel 5 er foranledning til straffebe-
stemmelser mot å nekte noen varer eller tjenester grunnet slik diskriminering.
Også ved dette vern for personer med innvandrerbakgrunn blir vurderingen kon-
kret. Men seiv om det foreligger diskriminering, er det ikke gitt at gjernings-
mannen blir straffet. Her som ellers må de alminnelige straffbarhetsvilkår være
oppfylt. Som eksempel nevnes en norsk lagmannsrettssak mot en kvinne som
formidlet utleie av leiligheter og hvor noen av eierne hadde opplyst til henne at
de kun ønsket norske borgere i fast arbeid som leietakere. Etter rettens syn fait
forholdet inn under gjerningsbeskrivelsen i straffebudet, men kvinnen ble frifun-
net på grunn av rettsvilfarelse. Straffebestemmelsen var uklart formulert, og det
var ingen tidligere rettspraksis om forståelsen av den. Kvinnen hadde ikke søkt å
omgå loven eller illojalt balansere på kanten av den.11

Til slutt nevnes at bestemmelser om forbud mot å registrere personopplys-
ninger om bl.a. rase og religiøs oppfatning også hører hjemme i dette avsnitt.12

III. Betydning av innvandrernes forhold på noen rettsområder

Et fellestrekk ved bestemmelsene i avnitt II er at de gir vern for personer med
innvandrerbakgrunn. Nedenfor legges hovedvekten på innvandrernes egne hand-
linger eller forhold på noen rettsfelter.

1. Det er naturlig å begynne med utlendingslovgivningen, som er avgjørende
for adgang til riket, opphold og arbeid. Litt tiispisset kan vi si at det dreier seg
om lovfestet forskjellsbehandling basert på statsborgerskap. At innvandrerbak-
grunn i noen grad må tas i betraktning ved anvendelse av denne loven, illustreres
av tre eksempler: Ved behandling av søknader om innreise og oppholdstillatelse
må det tas i betraktning at manglende registre i hjemlandet kan gjøre det vanske-
lig å dokumentere f eks fødselsdato, identitet og utdannelse. Videre gjør språk-
problemer kommunikasjonen mellom utlending og myndighet vanskelig. Endelig
kan dårlige erfaringer med politiet i hjemlandet forklare at utlendingen ikke gir
fullstendige opplysninger i politiavhør.

Samtidig som myndighetene må ta hensyn til slike forhold, forekommer det at
personer som søker opphold eller asyl gir uriktige opplysninger om identitet. Ikke
sjelden skylder de på språkproblemer eller frykt for politiet dersom de motsier
seg selv eller først fremkommer med relevante opplysninger senere i saken.
Vurderingen er vanskelig og må nødvendigvis bli konkret.

2. Særlig i strafferetten krever spørsmålet om den rettslige betydning av inn-
vandrerbakgrunn en nærmere drøftelse. La oss først se på straffbarhetsbeting-
elsene (2.1-3), dernest reaksjonsvalg og straffutmåling (2.4).

2.1 Kan innvandrerbakgrunn ha betydning for om om en handling faller inn

11 Borgarting lagmannsretts kjennelse av 18 januar 1999 (98-02441 M/02) om tolkning av norsk straf-
felov § 349 a. Sml f eks islandsk straffelov XIX kap artikkel 180.
12 F eks norsk personregisterlov 9 juni 1978 nr 48 § 26 og den islandske lov II kap artikkel 180.
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under gjerningsbeskrivelsen i straffebestemmelsene? Svaret må være nei forså-
vidt gjelder innvandrerbakgrunn hos fornærmede. Som nevnt (II) må den al-
minnelige rettsbeskyttelse være den samme for enhver: Barn fira fattige land som
foreldrene har solgt eller overlati til pedofile, har i forhold til nordiske straffe-
regler et absolutt vern mot enhver form for seksuelt misbruk. Også barn fra kul-
turer hvor kroppslig refselse er en del av oppdragelsen, må ha samme vern som
nordiske. Selv om hustruer fra visse land er forberedt på at mannen vil slå dem,
er de likevel beskyttet mot legemsfornærmelser i Norden.13 Løsningen må bli den
samme utenfor integritetskrenkelsene, f eks i forhold til økonomiske lovbrudd og
fredsforstyrrelser. Omvendt kan ikke gjeringsmannen gjøre gjeidende at hans
eller fornærmedes innvandrerbakgrunn medfører straffrihet på dette grunnlag.
Trolig må dette kunne fastslås i generell form:

Tese 6: Gjerningsbeskrivelsen i straffebestemmelsene må tolkes generelt, uav-
hengig av innvandrerbakgrunn.

Seiv om denne tese godtas, er likevel ikke alle svar funnet. Betydningen av inn-
vandrerbakgrunn kan reise generelle tolkningsspørsmål. Illustrerende er reglene
om ærekrenkelse. Etter straffelovgivningen rammes bl a ytringer som utsetter
andre for «ringeakt» (det sosiale omdømme). I teorien har det vært diskutert
hvordan man skal bedømme påstander om egenskaper og personlige forhold som
den krenkede ikke kan noe for. Eksempler er uttrykk om at noen er sinnsyk, ånds-
svak, homofil, lesbisk eller tilhører en bestemt etnisk minoritet. Slike formule-
ringer utgjør et dilemma. Påstandene kan skade den omtaltes sosiale anseelse,
men skadevirkningene skyldes i stor grad fordommer, som rettsordenen ikke bør
gi sin godkjennnelse. I teorien er det delte meninger om slike ytringer bør ram-
mes.14 I vår sammenheng foreslås følgende standpunkt:

Tese 7: Utsagn om at noen er innvandrer, farvet, tilhører et bestemt trossamfunn
eller kommer fra et bestemt land, ansees ikke i seg seiv som ærekrenkende.

Ordene «i seg seiv» er tilføyet for at tesen ikke skal bli virkelighetsfjern. Ofte vil
nok slike beskrivelser skje ved krenkende formuleringer. Da er det klart at retts-
ordenen må reagere.15

2.2 Blant straffri hets grunnene er det velkjent at adgangen til å anvende nød-
verge må vurderes ut fira hvordan gjerningsmannen oppfattet situasjonen. Hvis en

13,En annen sak er at det straffbare forhold sjelden vil bli anmeldt i de to siste tilfellene. At både barn
og hustruer er vernet mot legemsskade, er åpenbart (jf for norsk rett forholdet mellom straffeloven
§§ 228 og 229).
14,Se Andenæs og Bratholm: Spesiell strafferett (1996) s 173, Waaben: Strafferettens specielle del
(1994) s 218 og Jareborg: Brotten. Første hefte (1979) s 293.
15,Fra det norske vokabular nevnes uttrykk som «nigger» og «pakkis». Det dreier seg om skjellsord
som i alle fall krenker ens æresfølelse.
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innvandrer ut fra sine forutsetninger uriktig tolket den faktiske situasjon slik at
det var nødvendig å forsvare seg, må han høres med det. Dette har en side til
begrepet forsett, som behandles nedenfor (2.3). Det kan vel heller ikke utelukkes
at innvandrerbakgrunn kan ha betydning i forhold til nødrett, selv om det er van-
skeligere å finne eksempler.

Prinsipielt interessant er regiene om samtykke. I praksis har det oppstått
spørsmål om foreldre kan gi tillåtelse til integritetsinngrep som ellers ville være
en straffbar handling. I forhold til omskjæring av døtre er svaret et absolutt - til
dels lovbestemt - nei.16 Det dreier seg om en vidtgående integritetskrenkelse som
etter nordisk rettsoppfatning ikke tolereres. Mer komplisert er omskjæring av
gutter. I de nordiske land har dette skjedd lenge i forhold til jødiske barn, både
innen helsevesenet og av andre personer enn helse- og sykehuspersonale. Med
den økende andel muslimer i våre samfunn skjer slik omskjæring nå langt oftere.
Det er uomstridt at slike inngrep kan skje etter foreldrenes anmodning sålenge
det skjer under betryggende forhold. Men den nærmere vurdering er vanskelig.

En illustrerende svensk sak ble behandlet av Högsta domstolen (HD) i 1997.17

Her var seks muslimske gutter i alderen halvannet til syv år blitt omskåret uten
bedøvelse av en flyktning som var lege fra Gaza, men ikke hadde tillåtelse til å
praktisere i Sverige. HD fastslo at selv om barns omsorgspersoner kan samtykke
på vegne av dem, er det ikke gitt at de kan gå like langt i forhold til dem som til
seg selv. Men på bakgrunn av de interesser omskjæring av religiøse grunner skal
ivareta, kunne resultatet bli straffrihet pga såkalt «social adekvans». (I Norge
ville vi vel nærmest ha talt om manglende rettsstrid.) Forutsetningen måtte være
at barnet ikke utsettes for unødig smerte eller helserisiko på grunn av forholdene
ved omskjæringen. Manglende bedøvelse var ikke i seg selv nok til straffansvar.
Det måtte foretas en konkret vurdering. I saken fant HD at selv om flere omsten-
digheter talte for at de hygieniske forhold ikke hadde vært tilfredsstillende, vir-
ket samtykket her straffriende. Resultatet ble dermed frifinnelse.

Aksepteres de prinsipielle synspunkter denne dom hviler på, kan vi fastslå føl-
gende:

Tese 8: Hensynet til respekt for religionsfriheten - og dermed også innvandrer-
bakgrunn - kan få betydning ved bedømmelsen av hvor langt et samtykke virker
straffriende.

2.3 Om gjerningsmannen er tilregnelig, er et rettspsykiatrisk spørsmål. Derimot
kan innvandrerbakgrunn få betydning i forhold til skyldkravet. Her er utgangs-
punktet at gjerningsmannen skal bedømmmes ut fra sine forestillinger om den
faktiske sammenheng. Jeg er ikke kjent med rettsavgjørelser hvor innvandrer-
bakgrunn har fått betydning, men man kan tenke seg slike situasjoner.

161 Norge følger dette av lov 15 desember 1995 nr 74 om forbud mot kjønnslemlestelse.
17 NJA 1997:107.
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Manglende språkkunskaper kan f eks føre til at noen er i faktisk villfarelse. Også
berøring, gestikulering eller andre former for bevegelse kan fa betydning: Mens
det å berøre noens hår gjerne ansees som hengivenhet i noen kulturer, ansees det
i andre som fornærmende. Direkte øyenkontakt er et annet eksempel. I nordisk
sammenheng fremstår uttrykket «you people» som uskyldig, mens det blant ame-
rikanske negre visstnok ansees som rasistisk. Slike spørsmål oppstår ikke bare i
forhold til fjerne kulturer. I forhold til engelskmenn er det f eks viktig at V-teg-
net for seier gjøres med innsiden av hånden mot den man henvender seg til; den
motsatte vei er det krenkende.

Vilkårene for å påberope seg rettsvilfarelse er tradisjonelt strenge.
Eksempelvis kan man vanskelig påberope seg innvandrerbakgrunn som unn-
skyldning for å ha mottatt sosialstøtte samtidig med at man var i lønnet arbeide
og følgelig ikke hadde krav på det. Men man kan vel ikke se bort fra at personer
med kortvarig opphold i riket i større utstrekning kan gå fri ved noen straffbare
handlinger.

Tese 9: Innvandrerbakgrunn kan få betydning i forhold til skyldkravets faktiske
side, men ytterst sjelden ved rettsvilfarelse.

2.4 Ved reaksjonsvalg og straffutmåling kan innvandrerbakgrunn ha betydning
på flere mater.

Dersom den straffbare handling er rasistisk motivert, kan det føre til straff-
skjerpelse. For integritetskrenkelser er det uttrykkelige regler om dette i forhold
til straffutmålingen.18 Det dreier seg om et styrket vern for fornærmede, jf II
foran.

Har derimot gjerningsmannen innvandrerbakgrunn, kan det tenkes at han i
formildende retning vil gjøre gjeidende at han har hatt en vanskelig oppvekst,
f eks grunnet diskriminering og kanskje fordi han var sosialt isolert. I prinsippet
må slike forhold være relevante ved straffutmålingen, her som ellers. Det kan
også fa betydning for reaksjonsvalget.

Vanskeligere er situasjonen dersom den straffbare handling i gjerningsman-
nens hjemland bedømmes mildere enn i Norden, eller i alle fall må forstås i lys
av et særlig kultursyn. Kan det føre til reduksjon i straffutmålingen? Om dette
spørsmål foreligger det rettspraksis. Nedenfor nevnes tre saker i kronologisk rek-
kefølge:

a) En norsk høyesterettsdom fra 1984 gjaldt tre tyrkiske innvandrere, far og to
sønner, som drepte en gift landsmann som hadde hatt seksuell omgang med en
18-årig pike, henholdsvis deres datter og søster.19 Etter tyrkisk oppfatning inne-
bar den dreptes handlemåte en betydelig krenkelse av den 18-årige piken og også

18 Se f eks den svenske brottsbalken 29 kap 2 § og den norske straffelov § 232.
19 Rt 1984 s 1146.
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av hennes families ære. I motsetning til lagmannsretten tok Høyesterett hensyn
til oppfatningen i de domfeltes hjemland og reduserte fengselsstraffen fra 16, 13
og 12 år til henholdsvis 12, 8 og 7 år. Det ble lagt vekt på en sosialantropologisk
utredning. Retten fremkom med en prinsipputtalelse som bør siteres:

«Jeg er enig med påtalemyndigheten i at mennnesker fra fremmede land og kulturer som
slår seg ned her i landet, i alminnelighet ikke kan vente at man ved den strafferettslige
bedømmelse av deres handlinger eller ved straffutmålingen skal ta hensyn til moralopp-
fatninger eller tradisjoner som finnes i deres hjemland, men som man her står fremmed
overfor. Innvandrere må som alminnelig regel rette seg etter forholdene og oppfatningene
her til lands.

I det foreliggende tilfellet er imidlertid de domfeltes handling slik influert og motivert
av det krav det hjemlige miljø og deres landsmenn her i landet stiller til dem i den situa-
sjonen de var kommet opp i, at jeg finner at det ved straffutmålingen må tas hensyn til
dette. Den konflikt som lå til grunn for drapet, hadde sin bakgrunn i det miljø som både
de domfelte og den drepte tilhørte. Tradisjonen fra hjemlandet med dens oppfatning og
krav stiller etter min mening de dom feltes skyld i et særegent lys.»

Saken har vært diskutert i det norske antropologmiljøet.20

b) En sak med visse parallelle trekk er en svensk hovrättsdom fra 1990, hvor
en mann av libanesisk opprinnelse var tiltalt for «mord» på sin hustru.21 Han inn-
vendte at etter hjemlandets rett ble det å ta livet av en utro hustru bedømt mindre
alvorlig enn i Sverige, slik at straffen skulle settes ned fra de ti år han var idømt
i tingsrätten. Dette fikk han ikke medhold i, om enn med noe forskjellig begrun-
neise fra hovrättens tre dommere. To dommere fant ikke grunn til å gå under
straffeminimum på ti år siden de omstendigheter han hadde påberopt seg ikke var
tilstrekkelige, uansett hva libanesisk rett bestemte. En dommer uttalte at den
omstendighet at tilsvarende lovbrudd kanskje bedømmes mindre strengt i hjem-
landet enn i Sverige, ikke kunne tillegges noen betydning i saken.

c) Endelig nevnes en norsk byrettsdom fra 1998 (gjerne kalt «Nadia-saken»).22

Her ble foreldre av marokkansk avstämning som var bosatt i Norge, domfelt for
å ha bortført sin datter til Marokko hvor de holdt hennne innesperret og under
streng bevoktning i ca to måneder. Bakgrunnen var misnøye med datterens livs-
førsel i Norge: Hun begynte å røke og drikke alkohol, var sent ute om kveldene
og dels borte om nettene. Fordi hun også var sammen med gutter, fikk hun «dår-
lig rykte».

Retten uttalte bl a at saken hadde utspring i kulturkonflikter, men at foreldrene
hadde valgt å bosette seg i Norge. Etter så mange års botid var de fullt klar over
hvordan det norske samfunnet fungerer. At de selv ønsket å holde fødelandets

20 Se f eks diskusjonen mellom Tordis Borchrevink og Reidar Grønhaug i Norsk antropologisk tids-
skrift nr 1 ognr3/4 1997.
21 RH 1990:125. Den svenske sondringen mellom «drap» og «mord» er det ikke nødvendig å gå inn på.
22 Oslo byretts dom av 10 november 1998 (98-3021 M/77).
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skikker i hevd, var det intet å si på, så lenge skikkene ikke var i strid med norsk
lov. Når barn utvikler seg anderledes enn foreldrene ønsker, kan vold og frihets-
berøvelse ikke aksepteres som svar. Faren ble dømt til betinget fengsel i ert år og
tre måneder med en bot på kr 15 000. Moren ble idømt betinget fengsel i ert år.
Begge anket dommen.

Den tredje saken er ikke rettskraftig og nevnes her til illustrasjon. Felles for de
to første avgjørelsene er at mildere oppfatning av forholdets straffverdighet i
hjemlandet som utgangspunkt ikke skal tillegges vekt ved straffutmålingen i nor-
disk land. De fleste vil umiddelbart være enige i dette. I den norske høyesteretts-
dommen ble dette utgangspunkt fraveket.

Det dreier seg om et komplisert emne hvor enkle enten-eller løsninger ikke er
på sin plass. Istedenfor teser foreslås noen spørsmål som grunnlag for seksjons-
møtets diskusjon, inspirert av antropologenes debatt etter den norske høyeste-
rettsdommen:

- Burde den sakkyndige - og Høyesterett - ha forholdt seg mer kritisk til det
underliggende kvinnesynet i den kulturen som ble utredet?
- Er den vinkling som her ble anlagt et eksempel på at tiltaltes handlingspremis-
ser ble tydeliggjort for norske instanser og dermed et utslag av større rettssik-
kerhetfor tiltalte med innvandrerbakgrunn?
- Er det treffende å si at avgjørelsen er et eksempel på at norsk rett gjøres mer
levedyktig ved å integrere nye erfaringer og vurderinger til håndtering av nye og
mer flerkulturelle livsforhold i det nordiske rettssamfunn?

3.1 prosesslovgivningen kan innvandrerbakgrunn komme inn på flere mater. For
eksempel er det klart at språkproblemer kan kreve særlige praktiske tiltak, f eks
oversettelser av rettsdokumenter og tolk.23 Dette følger både av nasjonale bestem-
melser og konvensjoner, jf EMK artikkel 6 (3)(a) og (e) og SP art 14 (3)(a) og (f).
Dessuten kan slik bakgrunn få betydning for retten til fri rettshjelp. Det er også
åpenbart at dommeren i sin prosessledelse i noen saker må ta i betraktning even-
tuell innvandrerbakgrunn for å sikre sakens opplysning og fremdrift.

I noen tilfelle kan det reises spørsmål om rettens sammensetning. Ettersom
enhver har krav på rettferdig rettergang av en upartisk domstol («fair hearing ...
by an impartial tribunal»), kan hverken fagdommere eller legdommere ha rase-
diskriminerende holdninger, jf EMK art 6 (1) og SP art 14 (1). Domstolen har
plikt til å treffe tiltak for at så ikke skjer.24 Men ellers er det vanskelig å se prin-
sippspørsmål: Avgjørende er rollen (saksøker, saksøkt), ikke opprinnelsen. Det
kan ellers tilføyes at regler om i visse tilfelle å stille sikkerhet på forhånd for mot-

23 Jf f eks Falck: Rett tolk? (1987) og Kommunaldepartementets prosjekt «Likebehandling i rettssy-
stemet - om rettssikkerheten til personer som ikke behersker norsk».
24 Jf Strasbourg-domstolens dom i Gregory v UK (1997) og Menneskerettighetskomiteen i saken
Narrainen v Norge, avgjort i 1994. Det ble ikke funnet krenkelse i disse sakene.



768 Erik Møse

partens saksomkostninger har sammenheng med betalerens bopel i utlandet og
neppe reiser særlige spørsmål i forhold til innvandrere.

4. Det privatrettslige område dekker svært mange rettsfelter. Et felles trekk
ved mange av dem er at det ofte vil være to parter. Dersom innvandringsbakgrunn
tillegges vekt i favør av den ene part, vil det være til ugunst for den andre. Dette
kunne tale for at slik bakgrunn vil bli tillagt liten vekt, i alle fall hvis den annen
part ikke er innvandrer. La oss ta noen stikkprøver:

4.1 Innen avtaleretten vil en innvandrer vanskelig nå frem med at kontrakten
må tolkes ut fra hans spesielle forutsetninger ved avtaleslutningen hvis dette ikke
var synbart for den annen part som ikke er innvandrer. Det forutsettes da at med-
kontrahenten ikke skjønte eller burde skjønne hva innvandreren mente. Etter
omstendighetene kan muligens innvandrerbakgrunn tenkes å medføre en særlig
aktsomhetsplikt for den annen part. Vurderingen må bli konkret. Lignende blir
situasjonen i forhold til de alminnelige regler om ugyldighet.

4.2 I arveretten er utgangspunktet ved tolkning av testamenter å respektere
arvelaterens ønske. Et klassisk eksempel på denne «subjektive» tolkning er den
testator som konsekvent hadde omtalt sin vinkjeller som «biblioteket».25 Her er
det selvsagt anledning til å trekke inn spesielle forutsetninger, også om de heng-
er sammen med innvandrerbakgrunn. Heller ikke dette synes å reise prinsipp-
spørsmål.

4.3 Innen boligretten har domstolene de siste år vært forelagt konflikter
mellom enkelte innvandrerfamilier og øvrige beboere i leiegårder, borettslag osv.
I saker om oppsigelse kan det f eks dreie seg om matlukt, manglende hygiene,
støy fra musikkinstrumenter eller at et større antall familiemedlemmer (storfa-
milien) tar opphold i en leilighet som var utleiet til få (kjernefamilien). For
ordens skyld understrekes at det dreier seg om unntakstilfelle. Referentens inn-
trykk, som ikke bygger på noen systematiske undersøkelser, er at slik opptreden
hos innvandrere ikke vil bli akseptert av domstolene når den er til sjenanse for de
øvrige beboere.

4.4 Familieretten reiser flere spørsmål. For det første er det klart at en innvand-
rer med to eller flere koner ikke kan gjøre gjeldende i Norden at bigami er lovlig
i hans land. Dette strider mot ordre public. Ved oppløsning av ekteskap gjelder
territorialprinsippet. Hva enten ekteskapet er inngått etter hjemlandets eller opp-
holdslandets rettsregler, må oppholdsstatens regler for separasjon og skilsmisse
følges. Nordisk rett vil ikke godta forenklede skilsmisseprosedyrer som talaq -
en ensidig rett for ektemannen etter islamsk rett til å forstøte sin hustru ved å si
tre ganger at han skiller seg, hva enten det kreves at vitner er tilstede eller ikke
(henholdsvis shia- eller sunnimuslimsk rett).26

Det skjer ikke sjelden at domstolene forelegges tvister om daglig omsorg, for-

25 Jf Arnholm: Arverett (1971) s 202.
26 Disse regler kommer i tillegg til hjemlandets offisielle lov, som kan variere. (Kilde: Førsteamanu-
ensis Kari Vogt, Universitetet i Oslo.)
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eldreansvar og barnefordeling hvor den ene av foreldrene har innvandrerbak-
grunn. Utgangspunktet er her å nå frem til hva som er barnets beste. Dette beror
på en helhetsvurdering, hvor mange faktorer spiller inn. Etter norsk rett synes
utgangspunktet å være at det skal utvises meget stor försiktighet med å tillegge
f eks religiøs oppfatning vekt ved barnefordeling. Spørsmålet har i praksis budt
på tvil i forhold til Jehovas vitner (forholdet til barnets karakterutvikling), som
ikke gjelder innvandringsbakgrunn. Likevel nevnes at Strasbourg-domstolen i
Hoffmann v Østerrike (1993) fant krenkelse på grunn av diskriminering fordi en
mor ikke hadde fatt foreldremyndigheten siden hun tilhørte Jehovas vitner (art 9,
jf art 14). Dommen gir støtte for at det generelt ikke skal legges vekt på religiøs
tilhørighet. Det samme må gjelde rasemessig tilhørighet, f eks i den form at det
er lettere å vokse opp som «farvet» i farens hjemland enn i Norden.27

Det har vært hevdet at nordiske domstoler i saker om barnefordeling mellom
utlendinger og egne statsborgere beskytter sine egne. En slik påstand må nok
begrunnes nærmere. I denne forbindelse nevnes at barnets beste tilsier best mulig
samlet foreldrekontakt. Det vil derfor være relevant å legge vekt på om en av for-
eldrene (med innvandrerbakgrunn) for fremtiden vil leve utenlands dersom det er
reell risiko for at vedkommende vil hindre samvær. Videre kan det muligens ut
fra hensynet til barnets beste tillegges vekt at forholdene i utlandet er ekstremt
usikre (borgerkrig, sykdom eller stor nød). Men forøvrig er trolig hovedregelen
at bostedet i seg selv er irrelevant.28

Det kan også tenkes mange andre spørsmål: Hvilken vekt har det at barnets
språkutvikling eller integrering i samfunnnet kan bli skadelidende hvis den av
foreldrene som har innvandrerbakgrunn, får den daglige omsorg? Hva med at den
ene av foreldrene kommer fra en kultur som anerkjenner kroppslig refselse? Som
grunnlag for en diskusjon foreslås en spissformulering:

Tese 10: At den ene av foreldrene har innvandrerbakgrunn, er i seg selv uten
betydning i en barnefordelingssak.

I uttrykket «i seg selv» ligger selvsagt en uklarhet, som diskusjonen bør avklare.
Før vi förlåter forholdene innen familien, bør nevnes at innvandrerbakgrunn

også kan reise særspørsmål når det offentlige vurderer å overta omsorgen for
barn. Som eksempel nevnes en norsk høyesterettsdom fra 1997. Her ble omsor-
gen for en seks år gammel gutt tilbakeført foreldrene, som begge var av paki-
stansk opprinnelse. Han hadde da bodd fire år i en norsk fosterfamilie. Det ble
bl.a. uttalt:

271 norsk rett er disse spørsmål omhandlet i Sandberg: Barnets beste (1990), særlig s 97-103, og Lucy
Smith: Foreldremyndighet og barnerett (1980) s 452-456.
28 For norsk rett anfører Sandberg (note 27) s 101-102 at praksis fra Høyesterett etter den nye barne-
loven ikke gir grunnlag for påstanden, men at spørsmålet ikke er kommet på spissen.
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«Det har en egenverdi at et barn far vokse opp hos sine biologiske foreldre. Når barnet
vokser opp i en familie der det vet at det opprinnelig ikke hører hjemme, vil det
kunne oppstå problemer eller konflikter av en annen karakter enn ellers når barnet
begynner å søke etter sin identitet. Slike problemer vil trolig forsterkes når barnet har
en annen etnisk og kulturell opprinnelse enn fosterforeldrene.

Jeg antar at det også vil være positivt for hans identitetsfølelse og selvbilde, at han
far vokse opp sammen med sine biologiske foreldre og også far vokse seg inn i deres
livsform, kultur og religion.»

Det var dissens i saken (4-1). Mindretallet mente at usikkerheten ved tilbakefø-
ring var for stor, men var enig i at det ville ha klare fordeler om gutten kunne
vokse opp hos sine biologiske foreldre, som nå hadde alminnelig god omsorgs-
evne. Likeledes var det enighet om at den omstendighet at gutten hadde en annen
etnisk bakgrunn enn fosterforeldrene var et forhold som måtte trekkes inn i den
samlede vurdering.

IV. Avslutning

Fremstillingen foran gir grunnlag for den konklusjon at det på noen rettsfelter
normalt ikke skal tas hensyn til innvandrernes spesielle bakgrunn i rettsanven-
delsen. Det gjelder som utgangspunkt ved den alminnelige retsbeskyttelse og
diskriminering, hvor de har samme vern som andre. På andre områder avhenger
det av de enkelte regler hvorvidt slik bakgrunn har rettslig betydning. En rekke
spørsmål oppstår innen strafferetten, men innvandrerbakgrunn har også betyd-
ning utover dette. Man må regne med mer praksis om disse spørsmål i tiden som
kommer.


