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Legg merke til at ingen av svarene er at dette er ulovlig, da det må gjøres en
konkret vurdering. For lovbestemmelser om seksuallovbrudd og barn er det som
utgangspunkt ikke et krav at gjerningspersonen har visst om alderen til barnet.
Det er vanligvis nok at personen på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. 

Skolens teaterinstruktør blir sammen med en elev som går på
ungdomsskolen i teateret.

Straffeloven §295 sier at det er ulovlig å skaffe seg seksuell omgang ved
misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. (Her er det, vel å
merke, et krav om at teaterinstruktøren misbruker stillingen sin). Det er etter
denne bestemmelsen et krav om at instruktøren misbruker stillingen sin, for å
skaffe seg seksuell omgang. 

Det er flere faktorer som påvirker om forholdet er straffbart eller ikke. Typisk
vil man se på alderen til de to partene, hvordan og når forholdet oppstod.
Det er også en egen regel i Straffelovens § 295 rettet mot utnyttelse av
personer under 18 år. Hvis eleven er under 16 år, vil seksuell omgang,
seksuell handling og seksuelt krenkende atferd kunne være straffbart, 

Hvis eleven har sendt seksualiserte bilder av seg selv til assistenten, eller
assistenten har tatt slike bilder av eleven, kan dette også være straffbart for
assistenten. Det samme gjelder hvis assistenten har sendt seksualiserte
bilder av seg selv eller andre til eleven. Du finner en fullstendig oversikt over
reglene som gjelder for seksuallovbrudd i straffelovens kapittel 26.

Dette kan være ulovlig 
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Noor på 16 og Varvara på 17 møtes på fest og drar hjem for å ha sex.

Fordi den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år, vil dette som utgangspunkt
være lovlig. Så lenge partene er samtykkekompetente, altså ikke blir
presset/tvunget eller er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Dette er i utgangspunktet lovlig.

To gutter gir dop til en annen gutt og har sex med ham.

Dersom gutten som får dop er bevisstløs eller ikke er i stand til å motsette
seg sex, kan dette være voldtekt eller et seksuelt overgrep etter
straffeloven §§ 291-294. 
Hvis gutten ikke vet om at han har fått i seg dopet, eller ikke har samtykket til
dette, kan dette også i seg selv være ulovlig. 
Hvis det er en aldersforskjell mellom guttene, kan dette være relevant. 

Dette kan være ulovlig. 

En voksen har sex med en 13-åring.

Den seksuelle lavalderen er 16 år og all seksuell omgang med barn under 14
år regnes som voldtekt etter straffeloven § 299. Også mindre omfattende
seksuelle handlinger eller seksuelt krenkende atferd kan være ulovlig etter
blant annet straffeloven §§ 299, 304, 305. 

Dette kan være ulovlig.
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En gutt fjerner kondomet mens han har sex, uten at den andre legger merke
til det.

Norsk lov dekker per 2022 ikke eksplisitt såkalt “stealthing”. Norske jurister
har uttalt seg ulikt om forståelsen av regelverket. Det å ta å ta av seg
kondomet i hemmelighet mens man har sex vil sannsynligvis ikke straffes
som voldtekt, fordi fjerning av kondom ikke innebærer vold eller er truende
adferd. Det vil mer sannsynlig kunne falle under paragrafen om “Seksuell
handling uten samtykke”. Dersom den som fjerner kondomet har en seksuell
overførbar sykdom, og personen hen har sex med ikke har samtykket til sex
uten kondom, kan dette være straffbart etter straffeloven § 237. 

Dette kan være ulovlig.  

En voksen og en 15-åring møtes på en spillplattform og blir venner. Etter
hvert begynner de å utveksle nakenbilder. 

Det er som utgangspunkt straffbart å ta, ha eller dele nakenbilder av noen
under 18 år etter straffelovens § 311. 

Dette kan være ulovlig.  
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En 25 år gammel mann møter en 16 år gammel jente på nett. Etter å ha
skrevet sammen en stund, bestemmer de seg for å møtes. Han booker et
hotellrom. Begge vet hvor gamle den andre er, og hva de heter.

 Ingen av partene er under seksuell lavalder. Man kan allikevel spørre seg
hvorfor en på 25 ikke er sammen med noen på sin egen alder, da 9 år er en
stor aldersforskjell når man er så ung, og det sannsynligvis er stor forskjell i
modenhet.

Dette er i utgangspunktet lovlig, men kan klassifiseres som ugreit. 

En gutt har sex med en jente som sover, hun våkner opp, men stritter ikke
imot

Pia på 16 er sammen med Roar på 15. De har vært sammen i noen måneder,
og har akkurat begynt å ha sex.

Det er straffbart å ha sex med en som sover og derfor ikke er i stand til å
samtykke.

Dette kan være ulovlig. 

Den ene parten er under seksuell lavalder. Straffeloven har likevel egne
bestemmelser når begge parter er omtrent like gamle i alder og utvikling, se
straffeloven § 308.

Dette kan være ulovlig 
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