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Der er klar behov for å bedre barns forutsetninger for å avgi rettslig holdbare bevis 
i saker om seksuelle overgrep og rette søkelyset mot regler om avhør av barn og 
avhørsmetodikk. De nordiske landene har deltatt aktivt i det internationale arbeidet 
innen feltet, blant annet ratifisert FNs barnekonvensjonen og de har alle undertegnet 
Europarådets nye konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksu-
elt misbruk. Konvensjonen fastslår prinsippet om hensynet til barnets beste og stiller 
krav om samordning mellom forskjellige involverte etater. Formålet her er å trekke 
en konklusjon om hvordan det er muligt å ivareta barns interesse samtidig som den 
mistenkedes rettssikkerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Avhøring av barn i saker om seksuelle overgrep1. 

Fokuset på seksuelle overgrep mot barn er av relativt ny dato, man skal ikke lengere 
enn 30-40 åre tilbake i tiden før denne typen av overgrep ikke var et tema verken i 
rettsapparatet eller i samfunnet forøvrig. Som følge av at søkelyset ble rettet mot 
seksuelle overgrep mot barn har det internationale samfunnet gjennom en årrekke 
arbeidet for å styrke barns rettigheter og beskyttelse. Man kan for eksempel nevne 
FNs konvensjon om barns rettigheter og dens valgfrie protokoll om salg av barn, 
barneprostitusjon og barnepornografi, verdens kongresser arrangert i 1996 og 2001 
mot kommersiell seksuell misbruk av barna, FNs Generalforsamlings resolusjon “A 
world fit for Children” fra 20021 og FN studien om vold mot barn fra 2006.2 Denne 
globale studien viser at mellom 13 og 27 prosent av alle barn i verden har opplevd 
seksuell misbruk eller utnytting.

I det daglige arbeidet mot seksuell utnytting av barn i de nordiske landene regi-
streres det en økning av ulike former av seksuelle overgrep og temaet knyttes ofte 
til bekymring for økt kommersialisering og seksualisering i samfunnet generelt. Et 
seksuelt overgrep er som regle en følelseladet og traumatisk opplevelse for et barn. 
Blandt barn som opplever seksuelle overgrep vil et flertall lide av skadevirkninger.  
Noen av disse skadevirkningene er så alvorlige at de virker invalidiserende og de 
 
 
 
 
 
 
 

1  Generalforsamlingens resolusjon A/RES/S-27/s fra 11. oktober 2002 og UNICEF: The United Nations 
Special Session on Children: A First Anniversary Report on Follow-up, 2003.
2  Paul Sérgio Pinheiro: “World Report on Violence against Children” og Generalforsamlingens resolus-
jon A/RES/61/146 fra 23. januar 2007.
tighetskommisjonen avgjørelse fra 22. oktober 1997 (26304/95).
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fleste må bruke mye tid og krefter på å bearbeide opplevelsen.3 Forskningen viser at 
det er betydelig forskjell mellom antall seksuelle overgrep mot barn som begås og det 
antall saker som blir anmeldt til politiet selvom anmeldelser er flere i de siste årene 
en de var tidligere. Samtidig synes det dog være en tendens til at færre saker etter-
forskes ferdig i forhold til antall anmeldte saker, det tas ut tiltale i færre saker slik at 
svært få saker ender med domfellelse. Fornærmedes opplevelse og nytte av å anmel-
de og rettsapparatets behandling av saker vil være avgjørende i denne sammenheng.  
Motsetningen mellom det å fokusere på ofrene eller på den mistenktes rettssikkerhet 
og muligheten for moralsk panikk er også til stede. Sakene er vanskelige, vi vet at 
det er stor belastning for et barn å fortelle om seksuelle overgrep og det er behov for 
å finne ordninger som kan redusere denne belastningen mest mulig. Største parten 
av vold som rammer barn er skjult, tabubelagt og hemmeligholdt. Det er vanskelig å 
finne tilstrekkelige bevis mot den man antar er gjerningsmann og barnets foretelling 
er ofte de eneste opplysninge eller bevis man har. I mange saker blir det ord mot ord, 
hvor spørsmålet om bevis blir et spørsmål om troverdigheten til de forklaringene 
som blir gitt av den siktede og av barnet og det viser seg at de fleste sakene henleg-
ges på grunn av bevisets stilling. Den offentlige debatten har vært preget av skepsis 
til barns fortellinger om seksuelle overgrep samtidig som man er opptatt av hvordan 
rettssystemet er tilpasset barns måter å uttrykke seg på. Det er særlig viktig å legge 
forholdene til rette på slik måte at man begrenser skadevirkninger for barna som 
følge av utredninger og etterforskning av en sak. Med hensyn til dette er der behov 
for å bedre barns forutsetninger for å avgi rettslig holdbare bevis og rette søkelyset 
mot regler om avhør av barn og avhørsmetodikk.

Jeg vil ikke diskutere hva som rettslig sett regnes som seksuelle overgrep mot 
barn men prøve og se nærmere på noen grunnliggende synspunkter og problemstil-
linger vedrørende avhør av barn og hvordan disse problemstillingene håndteres i de 
nordiske landene. Formålet er å trekke en konklusjon om hvordan det er muligt å 
ivareta barns interesse samtidig som den mistenkedes rettssikkerhet ivaretas på en 
tilfredsstillende måte.

De nordiske landene har deltatt aktivt i det internationale arbeidet og det har 
blandt annet vært livlige diskusjoner om avhørsmetoder og avhørsmodeller i saker 
hvor barn har vært utsatt for seksuelle overgrep. 

 Alle de nordiske landene har ratifisert FNs barnekonvensjonen. Barnekonvensjo-
nen artikkel 19 sier at staten har et ansvar for å beskytte barn mot fysisk eller psykisk 
mishandling og artikkel 34 understreker at barn har rett på beskyttelse mot alle for-
mer av seksuell utnyttelse og misbruk. For å beskytte mot slik utnytting skal staten 
sette i verk alle nødvendige tiltak. Konvensjonens artikkel 3 bekrefter at ved alle  
 
 
 
 
 

3  Noen av skadevirkningene som ofte nevnes er sterk skyld- og skamfølelse, negativt selvbilde, seksuelle 
problemer, psykosomatiske tilstander, isolasjon, angst og depresjon, søvnvansker, selvdestruktiv atferd, 
sviktende tillit til andre mennesker og en aggressiv, konfliktskapende væremåte.
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handlinger angående barn som foretas av myndighetene skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn. 

Europarådet har nylig understreget disse synspunktene og lagt særlig vekt på at 
bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn krever en sterk samlet innsats. Her hen-
vises det til Europarådets nye konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnyt-
ting og seksuelt misbruk.4 De nordiske landene deltok aktivt i forberedelse av denne 
konvensjonen, den ble åpnet for undertegning i oktober 2007 og alle de nordiske 
landene har allerede undertegnet den.

Under forberedelsen ble det en livlig debat omkring de diverse synspunktene og 
hvad skulle fremstilles som ”best praksis”. Konvensjonen er en bekreftelse av felles 
minimum standarder på feltet som skal kunne føre til at det ikke lenger er behov før 
videre diskusjon om gunnsprinsippene. 

I konvensjonen finnes et sammendrag av de hovedprinsippene der skal legges 
til grunn for de ulike faginstansene som arbeider med saker om seksuelle overgrep 
mot barn. Det stilles blandt annet krav om samordning mellom de forskjellige etater 
som har ansvar for å beskytte, forebygge og bekjempe seksuell utnytting og seksuelt 
misbruk. Konvensjonen fastslår prinsippet om hensynet til barnets beste og legger 
vekt på at barnet skal beskyttes mot gjentatt trauma. Konvensjonen bekrefter også 
hensynet til den siktedes rettssikkerhet.

”Art. 10. Each party shall take the necessary measures to ensure the co-ordina-
tion on a national or local level between the different agencies in charge of the 
protection from, the prevention of and the fight against sexual exploitation and 
sexual abuse of children, notably the education sector, the health sector, the 
social services and the law-enforcement and judicial authorities.”
”Art. 30. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to 
ensure that investigations and criminal proceedings are carried out in the best 
interests and respecting the rights of the child.
Each Party shall adopt a protective approach towards victims, ensuring that the 
investigations and criminal proceedings do not aggravate the trauma experien-
ced by the child and that the criminal justice response is followed by assistance, 
where appropriate.
Each Party shall ensure that the measures applicable ... are not prejudicial to the 
rights of the defence and the requirements of a fair and impartial trial, in confor-
mity with Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms.”

Konvensjonen legger stor vekt på avhør av barn og avhørsmetodikk. Avhøret skal 
gjennomføres så raskt som mulig, avhøret bør foretas i spesielle barnevennlige lo-
kaler, eventuelt med teknisk utstyr av høy kvalitet, og det bør foretas av fagpersoner 
med spesialkompetanse i avhør av barn. Gjentatte avhør skal så vidt mulig unngås  
 
 
4  Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual 
Abuse, CETS. 201, 25.10.2007.
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men om nødvendig så skal alle avhør som hovedregel foretas av den samme fag-
personen. Avhøret skal tas opp på video og alle nødvendige lovgivningsmessige og 
andre tiltak skal treffes for at opptaket kan benyttes som bevis i en straffesak.

”Art. 35. Interviews with the child
1. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure 
that:
a. interviews with the child take place without unjustified delay after the facts 
have been reported to the competent authorities;
b. interviews with the child take place, where necessary, in premises designed 
or adapted for this purpose;
c. interviews with the child are carried out by professionals trained for this pur-
pose;
d. the same persons, if possible and where appropriate, conduct all interviews 
with the child
e. the number of interviews is as limited as possible and in so far as strictly 
necessary for the purpose of criminal proceedings
...
2. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure 
that all interviews with the victim ... may be videotaped and that these video-
taped interviews may be accepted as evidence during the court proceedings, 
according to the rules provided by its internal law.
Art. 36
...
2. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure ...
b. the victim may be heard in the courtroom without being present, notably 
through the use of appropriate communication technologies.”

Vi kjenner alle disse grunnprinsippene. De nordiske landene har fokusert på barns 
interesse i seksuelle overgrepssaker. De aksepterer at det kan være meget traumatise-
rende for et barn å foretelle historien sin gjentatte ganger til forskjellige fagpersoner. 
Det er også erkjent at i slike saker finnes der mange ulike involverte instanser som 
barnevern eller social tjeneste, helsevesenet, politi- og påtalemyndighet og domsto-
lene; ulike faginstanser som har forskjellige oppgaver og hensyn som skal ivaretas. 
De nordiske landene legger også vekt på spesialisering, samhandling og koordinering 
av tjenester på en eller annen måte. Til sist så er alle landene opptatt av spørsmål 
omkring rettssikkerhet.

Men hvordan kan man i praksis kombinere:
- et klart fokus på barns interesser og velferd, blandt annet sikre at et barn op-
plever å bli tatt på alvor og at voksne vil sørge for å stoppe overgrepene og sikre
at barnet for nødvendig hjelp
- legge vekt på å saker blir handlet på en helhetlig måte
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- sikre de nødvendige straffprosessuelle metoder og ivareta rettssikkerheten for
 den mistenkte eller siktede
- blandt annet sikre gode bevis og få frem til sannheten
- se på prinsippene om muntlighet, bevisumiddelbarhet og kontradiksjon
- og at den som eventuelt har utført kriminelle handlinger stilles til ansvar.

Det er min mening at disse henynene ikke nødvendigvis står i motsetning til hveran-
dre men faller sammen på mange måter. 

Hvis man først ser på hensynet til barnet så er det til barnets beste å få god hjelp 
i god tid. Men det er også til barnets beste å finne frem til sannheten og sikre gode 
bevis. Rettslig behandling er med til å understreke sakens alvor og det er til barnets 
beste at den som har utført kriminelle handlinger stilles til ansvar. Samarbeid og 
koordinering av arbeid innen dette feltet er viktig for å unngå feil, sikre at barnet får 
rett hjelp til rett tid men også for å hindre at bevis i en eventuell straffesak forspil-
les. Ut fra et straffeprosessuelt synspunkt er det viktigt å få gode bevis i den forstand 
at de belyser saken og er sannferdige. Bevisets kvalitet er avhengig av at avhøret 
foretas på en måte som er best mulig for barnet. En god håndtering av avhøret øker 
muligheten for riktig avgjørelse i saken, både det at man unngår uriktige frifinnelser 
og at uskyldige ikke dømmes. En riktig avgjørelse er så til sist en fundamental del av 
den siktedes rettssikkerhet.

Det er derfor både hensynet til barnets beste og hensynet til den siktedes rettssik-
kerhet som krever at man ser nærmere på samordning ved:

- gjennomføring av politiets hovedoppgaver, etterforskning, blant annet avhør av
 barn, eventuelt med involvering av dommer
- gjennomføring av medisinsk undersøkelse
- og gjennomføring av barneverntjenestens hovedoppgaver, blant annet beskyttele
mot videre overgrep, hjelp til psykologisk behandling, rådgivning og veiledning.
Men hva slags samordning er den beste? Der finnes selvfølgelige ulike alterna-

tiver og de nordiske landene har utviklet tverrfaglig og tverretatelig samarbeid på 
mange måter. Noen av disse tilbudene kjennetegnes av store geografiske variasjoner 
innen hvert land, manglende ressurser, manglende kompetanse og erfaring, relativ 
liten grad av et formalisert samarbeid og ofte motstridende informasjon og signaler. 
Pårørende etterlyser veiledning og rådvigning om hvordan de skal gå frem, hva de 
skal gjøre og opplysninger om hva som skjer i prosessen. Usikkerhet og rådløshet 
fører til at de pårørende, barna og deres familie, blir usikre og utrygge på seg selv, bi-
drar til ekstra belastningen og kan føre til retraumatisering av barnet. Dette kan skade 
innhentning av nødvendig informasjon, forsinke viktig utveksling av informasjon 
og hindre en effektiv etterforskning av saken. Manglende samarbeid kan også føre 
til uheldig og/eller unødvendig gjentagelse i saksbehandling eller kan muligvis føre 
til en ansvarspulverisering – ett system blir tilbakeholdne med å iverksette arbeid i 
påvente av det andres reaktioner.

En samarbeidsmodell som kalles for Barnehus eller Barnas hus er den modellen  
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som fleste har været mest oppmærksom på i det siste årene.5

Ideologien for å etablere Barnehus er å styrke innsatsen overfor barn som utset-
tes for seksuelle overgrep og øke kompetanse gjennom samarbeid, samlokalisering og 
tydelige prosedyrer. I Europa var Barnehus først etablert på Island med utgangspunkt 
i ”Children´s Advocacy Center” modellen fra USA. Barnehuset på Island dannede så 
utgangspunktet for prosjekter om samarbeid under felles tak runt i Sverige og det er 
planlagt at innen 2008 skal det finnes Barnehus over hele Sverige. Norge etablerte de 
to første Barnehusene i Bergen og Hamar i 2007 og er nå etableres Barnehus i flere 
regioner.

Det grunnliggende elementet er å samle de ulike etatene, barnet har behov for å 
være i kontakt med, på en eller annen måte i ett hus. Barnehus overtar ikke de invol-
verte myndigheters ansvar men fungerer som en samordner. Slikt samarbeid under 
felles tak har vist seg å kunne gi en rekke fordeler:

- barnet slipper å forholde seg til ulike steder og behøver ikke å forklare seg flere
ganger innen flere instanser
- huset kan innredes på den best egnede måte
- barnet blir ivaretatt i trygge omgivelser og av kompetente personer gjzennom 
hele prosessen
- den fysiske nærheten styrker samarbeid mellom etatene og vil kunne bidra til en
 best mulig helhetforståelse av hvilken roller instansene har og dermed bidra til en 
økt deling av kompetanse og erfaring
- spisskompetanse utvikles 
- saksmateriale kan danne grunnlag for forskning innen feltet
- og bevissikringen styrkes.
Barnehus har noen fast tilsatte fagpersoner som samordner de ulike myndigheters 

arbeid. Barnehus er vanligvis innredet med et barnevennlig avhørsrom med teknisk 
utstyr, videokamera og televisjon slik at en særlig skikket intervjuer kan foreta av-
høret mens andre kan følge med i et siderom. Barnehus vil ofte også har et rom 
for medisinsk undersøkelser. Hovedperspektivet er at prosessen skal være helhetlig 
og barnevennlig og at bevis i saken ikke skal forspilles. Det overordnede formålet 
er at etterforskingsmyndighetene og legen gjennomfører avhør og den medisinske 
undersøkelsen i huset i samarbeid med barnevernet og et konsultasjons- og oppføl-
gingsteam som også tilbyr rådgivning og veiledning, samt korttidsoppfølging og be-
handling til barnet. Selve avhøret bygger på standardiserte metoder og retningslinjer, 
avhøret blir tatt opp på video med det formål at opptaket kan brukes i et eventuelt 
straffesak.

Det må understrekes at selv om de fleste Barnehus har klare fellestrekk så er de 
også forskjellige. Felles er prinsippene om samarbeid og samlokalisering, et barne- 
 
 
 
 

5  En europeisk komparativ studie “Child Abuse and Adult Justice: A comparative study of different 
European Criminal Jusice Systems handling of Cases concerning Child Sexual Abuse”, utarbeidet av Redd 
Barna Alliansen fremhever Barnahus på Island som den beste løsning, et helhetlig behandlingstilbud til 
barnets beste.
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vennlig lokal og vekten på at barn ikke behøves å vandre fra instans til instans og ikke 
behøves å forklare seg flere ganger innom flere instanser. Organisasjonen, innholdet 
av de aktuelle samarbeidsavtalene, personalet på de ulike Barnehusene og deres de-
taljerte roller kan imidlertid variere fra et sted til sted.

Men hvad så med rettssikkerhetsspørsmålene – hvad er det viktigste i denne sam-
menheng og kan samordning i Barnehus svekke den mistenktes eller siktedes retts-
sikkerhet? 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 6 omhandler siktedes krav 
på en rettferdig rettergang som innebærer noen hovedprinsipper. 

1. Godt bevis og en riktig avgjørelse.
Slik jeg nevnte før må en del av rettssikkerheten være å sikre gode bevis og en 

riktig avgjørelse. Det må understrekes at jeg ikke mener at man kan senke kravene til 
bevis i disse sakene. Her legges det kun vekt på at opplysninger blir innhentet på en 
skikkelig måte og uten at barnets foretelling er blitt påvirket av ulike instanser. 

Prinsippene om et lokal, barnevennlig avhørsrom og en kompetent fagperson med 
spesialutdannig bygger ikke kun på ideen om at barnet har det godt men også på ide-
en om en atmosfære sem skaper trygghet og at tryggheten kan medføre at det er større 
sjanser for at barnet vil fortelle sin historie. Kompetanse innebærer at avhørspersonen 
har kunnskap om barns utvikling generelt og traumer spesielt. Fagpersonen bør ha 
kunnskap om barns kognitive utvikling, hvordan barn tenker og uttrykker seg i ulike 
aldre og hvordan barn husker og bør ha kunnskap til å forstår og kunne møte et barn 
med for eksempel posttraumatisk stressyndrom eller et barn som dissosierer. Det er 
viktig å minne på at overgrepene kan forekomme i ulik alvorsgrad, mengde og va-
righet. Barnas forutsetninger og subjektive opplevelser av det som er skjedd kan være 
meget forskjellige og når barna foreteller blir historiene deres ofte fragmentariske. 
Det er viktig å forstå at det er de sterke traumatiske følelsene under overgrepene og 
de sterke følelsene etter overgrepene, som for eksempel skam, skyld og redsel for 
konsekvense, som kan forklare hvorfor barn ikke forteller om overgrep.

Kompetense innebærer også kunnskap om avhørsmetodikk eller teknikk (”fo-
rensic interviewing”), å foreta avhør etter utfyllende detaljerte regler som er særlig 
etablert for å tilfredstille rettsapparets krav. Barn kan rapportere og fortelle nokså 
korrekt om hendelser som de har opplevd, gitt at de som avhører barna bruker 
avhørsmetoder og stiller spørsmål sem er tilpasset barn. Metoder og retningslinjer 
for avhør i Barnehus bør legge vekt på avhørspersonens objektivitet og være satt 
opp for å få en så nøyaktig og ikke-ledende fortelling fra barnet som mulig. En god 
metodik er beskrevet slik at den bygger opp tillit, vurderer barnas forståelse av 
sannhet/løgn, peker på barnets begrepsbruk, barnets forståelse av hvorfor de er med 
på intervujet og utspørring av hva som skjedde i den påståtte overgrepssituasjon 
med åpent spørsmål som kan lede barnet inn på en mest mulig fri fortelling.

Prinsippet om at avhøret tas opp på video in sin helhet sikrer at alle kan få et 
inntrykk av barnets mimikk under avhøret når de ser på opptaket ved en senere 
anledning.
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Det er min mening at på denne måten kan Barnehus best sikre gode bevisfrem-
leggelse og den siktedes rettssikkerhet.

2. Objektivitet.
Den mistenkte har også krav på objektivitet, særskilt at politiet og påtalemyn-

digheten ikke deltar i vurderinger av om et forhold skal anmeldes og at de vurde-
rer på et selvstendig og uavhengig grunnlag om for eksempel spørsmålet om en 
sak skal etterforskes eller iretteføres. Selvom formålet med barnevernlovgivning 
er hensynet til barnets beste er det også klart at det silles særlige krav om objek-
tivitet til barnevernet. Rammene omkring samarbeid i en enkelte sak må legges 
opp slik at alle myndigheter kan ivareta den objektivitet som er nødvendig. Dette 
kan neppe være problematisk hvis det foreligger en tydelig samarbeidsavtale, klare 
roller angående avhør, behandling, koordinasjon og rådgivning, blant annet regler 
om generelle samarbeidsmøter, anonymt samarbeid i enkelte saker og om hvilken 
informasjon flyter mellom etatene. Det må for eksempel nevnes at i Barnehus er 
det som regel aldri den samme fagpersonen som foretar både avhør og terapi av det 
samme barnet. På Island har det vært anført fra forsvarerhold at samarbeid innen 
Barnehus ikke bevarer objektiviteten men Høyesterett har fastslået at ordningen er 
forsvarlig.6 

3. Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon.
Rettssikkerhetsproblematikken i forhold til saker om seksuelle overgrep mot 

barn ligger ikke minst i at flere av straffeprossens vanlige regler fravikes, særlig 
reglen om bevisumiddelbarhet og kravet til kontradiksjon. Det vanlige er at selvom 
vitner har forklart seg for politiet må de som hovedregel møte i retten og forklare 
seg på nytt. Den mistenkte har rett til å avhøre eller la avhøre vitner som påberopes 
mot ham, med andre ord kravet til kontradiksjon.

De nordiske landene har gjennom en årrekke søkt en ordning i saker om seksuelle 
overgrep mot barn hvor avhør av barn foretas under etterforskningen før hovedfor-
handlingen og hvor opplesning av utskrift eller avspilling av videooptak eller lyd- 
opptak kommer i stedet for personlig avhør av barnet under hovedforhandlingen. På 
Island og i Norge gjelder særlige regler om dommeravhør men i Danmark, Sverige og 
Finland er politiet ansvarlig for avhøret. Det er ikke noe absolutt forbud mot at barn 
avhøres under hovedforhandlingen men domstolene forsøker imidlertid å unngå dette 
i størst mulig grad og vanligvis legges kun et videoopptak av avhøret frem i retten. 
I Danmark finnes også en særlig regel i retsplejeloven om at videooptak av politiets 
avhør av barn kan dokumenteres som bevis. 

Det grunnleggene er hensynet til at barn ikke behøver å forklare seg flere ganger. 
Man også mener at kvaliteten på en forklaring kan bli bedre om et avhør finnes sted 
på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det er også viktig at avhøret foretas så fort som 
mulig fordi så snart det er avsluttet kan arbeidet med å ivareta barnets øvrige behov 
 
 
 6  Høyesterettsdom fra 3. oktober 2002 (196/2002) og fra 10. juni 2004 (448/2003).
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iverksettes. Terapi utføres vanligvis ikke før eventuelt avhør er foretatt fordi man 
mener tidlig iverksatt terapi kan skade bevisverdien av barns forklaring.

Det er meget viktig å understrege at Menneskerettighedskonvensjonen utelukker 
ikke anvendelse av avhør som ikke foretas under hovedforhandlingen og det er klart 
at det spiller ingen rolle om forklaringen er avgitt indenretlig, det vil si at avhøret 
foretas av en dommer, eller om det foretas utenfor retten av politiet eller andre som er 
særlig skikket til oppgaven. Det avgjørende er om den mistenkte har vært tilstede el-
ler representeret når avhøret foretas. For å ivareta kravet til kontradiksjon vil det være 
særlig viktig at i det minste forsvareren på en eller annen måte har mulighet til å være 
til stede og at de forholdene forsvareren peker på blir undersøkt og avklart i avhøret.

Menneskerettighetsdomstollen har tatt opp disse spørsmålene, blandt annet i sa-
ken S.N. v. Sverige fra 2002.7 Saken drejede seg om seksuelt misbruk av en 10 år 
gammel gutt. Et avhør ble foretatt af politiet og tatt opp på video før den mistenkte 
ble siktet i saken. Senere ønsket en oppnevnt forsvarer et nytt avhør av barnet. Dette 
blev gjort av den samme politimann men forsvareren fannt det ikke nødvendig å være 
til stede. Dette avhør ble tatt opp på lydband, forsvareren fikk utskrift og ønsket ikke 
gjentatte avhør. Videoopptaket og lydopptaket ble avspilt under hovedforhandlingen 
i en straffesak og den tiltalte blev dømt.

Menneskerettighetsdomstollen minnet på at bevisførselsregler i prinsippet skulle 
bli regulert i nasjonal rett. Å legge til grunn bevis som var blitt innhentet på etter-
forskningsstadiet var ikke i seg selv i strid med kravene i konvensjonen, så lenge 
forsvarets rettigheter ble respektert. Disse rettighetene krever som regel at den tiltalte 
får adekvat og skikkelig mulighet til å imøtegå og utspørre vitner mot ham enten 
på etterforskningsstadiet eller på et senere tidspunkt under rettergangen. Domstolen 
fant det påkrevet å understreke at den var fullt klar over særlig karakter av saker om 
seksuelle overgrep, spesiellt nå de gjelder barn, og at statene kan i sin rettergangs-
prosedyre ta hensyn til vitners privatliv og deres behov for vern. Domstolen henviste 
til at i den foreliggende saken hadde den mistenktes advokat ønsket et gjentatt avhør, 
advokaten var enig i ikke å være til stede og han hadde en mulighet for å stille de 
spørsmål han ville. Domstolen fant at Art. 6 ikke var krenket.

S.N. mot Sverige
”... the use in evidence of statements obtained at the stage of the police inquiry 
and judicial investigation is not in itself inconsistent with paragraphs 1 and 3 
(d) of Article 6, provided that the rights of the defence have been respected. As 
a rule these rights require that the defendant be given an adequate and proper 
opportunity to challenge and question a witness against him either when he 
was making his statements or at a later stage ...
... The Court has had regard to the special features of criminal proceedings 
concerning sexual offences. Such proceedings are often conceived of as an 
 
 
 

7  S.N. mot Sverige, dom fra 2. july 2002 (34209/96). Se også Lindqvist mot Sverige, Menneskeret-
tighetskommisjonen avgjørelse fra 22. oktober 1997 (26304/95).
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ordeal by the victim ... these features are even more prominent in a case in-
volving a minor ... account must be taken of the right to respect for the private 
life of the perceived victim. Therefore, the Court accepts that in criminal pro-
ceedings concerning sexual abuse certain measures may be taken for the pur-
pose of protecting the victim, provided that such measures can be reconciled 
with an adequate and effective exercise of the rights of the defence.
... the second police interview ... was held at the request of the applicant´s 
counsel ... he consented no to be present ... he accepted the manner in which 
the interview was to be conducted ...
... it is clear from the facts ... that the applicant´s counsel was able to have 
questions put to [the child] by the police officer conducting the [second] in-
terview.
Accordingly, there has been no violation of the applicant´s rights under Article 
6 ... on the ground that he was unable to examine or have examined the evi-
dence ... Having regard to the special features of criminal proceedings concer-
ning sexual offences ... this provision cannot be interpreted as requiring in all 
cases that questions be put directly by the accused or his or her defence counsel 
through cross-examination.”

De nordiske landene har lagt særlig vekt på regler om hvem som har krav på å være 
til stede når avhør foretas, både hvem det er som snakker med barnet, hvem følger 
med avhøret fra et siderom og hvem som kan gi utrykk for forhold de mener bør bli 
belyst. De nordiske landene har ikke alle de samme reglene om dette og etablering 
af Barnehus har ikke endret disse grunnprinsippene i de enkelte land. Det er klart at 
moddellen legger ikke noen hindringer i veien for at siktede eller hans forsvarer gis 
anledning til å være til stede, følge avhøret fra siderommet og gi utrykk for forhold 
de mener bør bli belyst. Tvert i mot bygger modellen på ideen om at den siktede eller 
hans forsvarer er til stede. En kan argumentere at i samarbeidsavtalen i forbindelse 
med en model som Barnehus er det lettere å fastsette forpliktende, effektive, uttryk-
kelige regler om etterforskningen, blant annet om hvem skal være til stede på hvert 
enkelt trinn og deres rolle og på den måten bidra til å sikre økt rettssikkerhet både for 
barnet og for den mistenkte.

Selvom det i denne sammenheng ikke er avgjørende er det interessant å peke 
litt på de forskjellige reglene om hvem er ansvarlig for avhør av barn i de nordiske 
landene. Slik jeg nevnte før så gjelder regler om dommeravhør i Norge og Island. 
Dette betyr at ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn så skal politiet henvende 
seg til en dommer som skal sørge for avhør av barnet. Dommeren bestemmer hvor 
avhøret skal foretas og hvem som skal foreta avhøret av barnet og kan tilkalle en 
sakkyndig person. I Island gjelder reglene om dommeravhør i henhold til alle barn 
under 18 år men i Norge kun barn under 14 år. I Danmark, Sverige og Finland er det 
påtalemyndigheten og politiet som er ansvarlig for avhøret men avhør kan foretas 
av en spesialutdannet fagperson. Det er min mening at regler om dommeravhør ikke 
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har noen reell betydning for den siktedes rettssikkerhet og skaper udnødvendig usik-
kerhet i enkelte saker. Jeg mener at om Barnehus er til stede og politiet er ansvarlig 
så er det:

- klart at saksbehandlingen blir enklere og man kan sikre at avhør foretas på et
tidligere tidspunkt under saken
- mye enklere å fastsette forpliktende regler om hvor og av hvem avhør skal foretas
- en mulighet å sikre kompetanse og påvirke opplæring for de særlige utdannede
personale
- en mulighet å sikre ensartede regler for alle barn i landet.

Sammendrag 2. 

Tese 1: I saker om seksuelle overgrep mot barn må hensynet til barnets beste veie 
tyngst. De nordiske landene har undertegnet, blant annet i den Europarådets kon-
vensjon, å rette fokus på barnet og å etablere en samordning mellom de forskjellige 
etater som har ansvar for å beskytte mot og bekjempe seksuell utnytting og seksuelt 
misbruk av barn
Tese 2: Samordning er viktig blandt annet til å sikre alle barn en likeverdig, trygg 
saksbehandling uavhengig av bosted men det er også et mål å legge forholdene til 
rette for etterforskning og strafferettslig behandling med hensyn til siktedes rettssik-
kerhet
Tese 3: Barnets beste og den siktedes rettssikkerhet står ikke i motsetning men faller 
sammen på mange måter; det viktigeste er å sikre en riktig avgjørelse 
Tese 4: Barnehus, et lokal med barnvennlig avhørsrom med teknisk utstyr, standar-
diserte motoder og fast tilsatte fagpersoner, har vist seg å være den beste ordningen 
med store fordeler fremfor andre samarbeidsmoddeller, Barnahus ivaretar barns inte-
resse, styrker barnets stilling i rettssystemet og ivaretar den mistenktes rettssikkerhet 
på en tilfreds måte.

   




