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Disposisjon 

• Kort om Statens sivilrettsforvaltning 

 

• Hvor gammel var egentlig den gamle 
straffeloven i «rettspsykiatrisk forstand»? 

 

• Hvor ny er egentlig den nye straffeloven i 
«rettspsykiatrisk forstand»? 
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Kort om  
Statens sivilrettsforvaltning 
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Kort om SRF 
• Et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og 

beredskapsdepartementet 
 

• Direktoratsfunksjon som sentral 
vergemålsmyndighet  
 

• Vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige 
felt:  
– vergemål  
– rettshjelp  
– erstatning etter strafforfølging  
– tomtefeste  
– stadfestelse av testamenter  
– saker etter voldsoffererstatningsloven   

 
• Forvalter også garantiordningen for bobehandling 

ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt 
tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak 
 

• Statens sivilrettforvaltning utøver også 
sekretariatsfunksjonen for Erstatningsnemnda for 
voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, 
Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig 
kommisjon og Konkursrådet 
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Kort om SRF forts 
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Straffeloven av 1902 
Hvor gammel var egentlig den gamle straffeloven i «rettspsykiatrisk forstand»? 
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Straffeloven av 1902 

 

• Hvorfor snakke om den gamle lovgivningen? 

 

– Jo, fordi det er sentralt å vite om den eldre lovgivningen 
for å kunne bruke den nye  
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Straffeloven av 1902 forts 

 Var virkelig den forrige straffeloven mer enn 100 år gammel? 
 

• Det åpenbare svaret er selvfølgelig ja 

• Loven har imidlertid gjennom årene gjennomgått betydelige revideringer, endringer og fått en del 
tillegg 

• Det kan likevel herske liten tvil om at tiden var (overmoden) for en helt ny straffelov 

• I forarbeidene til ny straffelov kan man blant annet lese (Ot.prp.nr. 90 (2003-2004) kapittel 1.1):  
 
 

… Straffelovgivningen avspeiler hvilke verdier et samfunn setter høyt, hvor utsatt verdiene er, og hvor strengt 
fellesskapet finner det nødvendig og rettferdig å straffe dem som krenker verdiene. …  
 
Tilbakeholdenhet i bruk av straff er viktigere i dag enn for 100 år siden … .  
 
Utviklingen av en omfattende lovgivning på nær sagt alle samfunnsområder, (…), har ledet til at 
strafferettsapparatet i dag er under et stort press. Dersom det festner seg et inntrykk av at mange lovbrudd ikke 
forfølges, svekkes både virkningen av straffetrusselen og tilliten til politiet, påtalemyndigheten og domstolene. ….  
 
At handlingen mislikes eller vekker ubehag hos flertallet i befolkningen, bør ikke være tilstrekkelig til å straffe. … 
 

• Synet på hva straff er og skal være har altså endret seg gjennom disse årene, og med en endret 
grunntanke kreves også en endret lovgivning 
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Straffeloven av 1902 forts 
Var virkelig den forrige straffeloven mer enn 100 år gammel? 

Eksempelsak på utdatert lovgivning 

En blogger oppfordret i 2012 til drap på polititjenestemenn på sin blogg. Politiet pågrep bloggeren og siktet 
ham for overtredelse av straffeloven (1902) § 140  
 
Av strl. § 140 fremgår bl.a. «offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling .... , straffes 
med Bøder eller med Hefte eller Fængsel ... .» 
 

Problemstillingen for Høyesterett var om ytringer fremsatt i en blogg på internett ble omfattet av 
straffelovens offentlighetsbegrep. Om dette uttaler Høyesteretts flertall (kjennelsen inntatt i rt-2012-1211);   
 
 

…. spørsmålet om når en handling er forøvet offentlig er uttømmende regulert i straffeloven § 7 nr. 2, …. ytringer som 
blir kjent for allmenheten på annen måte ikke vil rammes av straffeloven § 140». …  
 
Av alternativene i straffeloven § 7 nr. 2 ..[er det] …alternativet 'forøvet ved Udgivelse af trykt Skrift' som vil kunne være 
aktuelt. … I straffeloven § 10 er 'trykt skrift' definert slik: 'Under trykt Skrift henregnes Skrift, Afbildning eller lignende, 
der mangfoldiggjøres ved Trykken eller på anden kemisk eller mekanisk Maade.‘ 
 
I foreliggende tilfelle er det tale om ytringer siktede har kommet med på sin 'blogg' på internett. Denne kan leses og 
kommenteres av andre ved at disse søker og logger seg inn på bloggen. Lagmannsretten kan ikke se at dette innebærer 
en slik mangfoldiggjøring som loven forutsetter. Formålsbetraktninger og andre reelle hensyn kan med vekt tale for at 
en slik formidlingsform burde likestilles med den som er angitt i lovens ordlyd, men dette kan ikke være avgjørende i 
forhold til klarhetskravet i straffelovgivningen. Slik ordlyden i bestemmelsen er, kan ikke lagmannsretten se at siktedes 
ytringer har skjedd offentlig ved 'trykt Skrift'. Som lagmannsretten kommer tilbake til nedenfor er den nye 
straffeloven som ble vedtatt i 2005, men som fortsatt ikke er iverksatt, foretatt en endring i straffeloven § 10 slik at 
også ytringer på internett omfattes. (min uthev) 
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Hva så i rettspsykiatrisk forstand? 

 
Var lovgivningen utdatert også på 

dette punkt? 
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Straffeloven 1902 forts 
Var lovgivningen også utdatert i «rettspsykiatrisk forstand»? 

Kort forhistorie 

• I den gamle lovgivningen gjennomgikk straffeloven § 44 tre (store) revideringer 

 
 

− Straffeloven § 44 hadde følgende ordlyd i 1902:  
 

«En handling er ikke strafbar, naar den handlende ved dens foretagelse var sindssyg, bevidstløs 
eller iøvrigt utilregnelig paa grund af mangelfuld udvikling af sjælsevnerne eller svækkelse eller 
sygelig forstyrrelse af disse eller formedelst tvang eller overhængende fare». 

 

− Ved revisjon i 1929 gjennomgikk § 44 til dels dyptgripende endringer. Ved revisjonen fikk 
bestemmelsen følgende ordlyd:  

 

 «En handling er ikke straffbar, når gjerningsmannen ved dens foretagelse var sinnsyk eller 
bevisstløs». 

 

− Bestemmelsen hadde denne ordlyden frem til 1. januar 2002, hvor ordlyden ble endret til:  
 

«Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. 

Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad» 
 

 

• Ved lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2002 fikk også strl. § 56 ny bokstav c; 
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Straffeloven 1902 forts 
Var lovgivningen også utdatert i «rettspsykiatrisk forstand»? 

 

• Lite endringer på området betyr imidlertid ikke at bestemmelsen(e) ikke har vært 
omdiskutert(e) 

• De siste 40 årene har «utilregnelighetsbegrepet» vært gjenstand for flere 
utredninger 

 

• NOU 1974: 17 «Strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner» 

• NOU 1983: 57 «Straffelovgivningen under omforming» 

• NOU 1990: 5 «Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner» 

• (NOU 2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern») 
 

• Basert på de tre første utredningene ble det utarbeidet flere lovforslag  
 

• Ot.prp.nr.87 (1993-1994) 

• Innst.O.nr.34 (1993-1994) 

• Ot.prp.nr.46 (2000-2001) 

• Innst.O.nr.113 (2000-2001) 
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Straffeloven 1902 forts 
Var lovgivningen også utdatert i «rettspsykiatrisk forstand»? 

 
 

• Disse forarbeidene og lovendringen som trådte i kraft  

1. januar 2002, medførte at ved arbeidet med ny 
straffelov, var disse bestemmelsene ganske oppdaterte 

 

• Hvilken betydning fikk dette for straffeloven av 2005? 
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Straffeloven 2005 
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Straffeloven av 2005 
• Svaret er at det fikk stor betydning 
 
 

• Fra forarbeidene til ny straffelov (Ot.prp.nr.90 (2003-2004 side 423-424) kan man om 
straffeloven § 20 lese: 

 
 
 

Bokstav b omhandler utilregnelighet på grunn av psykose. Bestemmelsen viderefører innholdsmessig 
gjeldende rett og Straffelovkommisjonens forslag. …. 
 

I bokstav d foreslår departementet å endre angivelsen av utilregnelighetstilstanden «bevisstløshet» til 
«sterk bevissthetsforstyrrelse». …. Bestemmelsen viderefører innholdsmessig gjeldende rett. 
 

I annet ledd foreslås regelen om unntaket fra straffrihet ved selvforskyldt rus, videreført (gjeldende § 45). 
…... Endringsforslaget har ikke betydning for realiteten, og «rus» skal forstås som før. ….. 
 

Utkastets formulering er at bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, «fritar ikke for 
straff». Gjeldende uttrykk er «utelukker ikke straff». Forslaget til endring er rent språklig uten 
betydning for realiteten …. 
 

 
 

• Og det samme kan man lese om straffeloven § 80: 
 

…. Bestemmelsen fører innholdsmessig videre gjeldende rett. ….  
 

 

• Det kan derfor oppsummert sies at i ny straffelov videreføres i all hovedsak etablert 
«rettspsykiatrisk lovgivning og praksis» 
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Straffeloven 2005 forts  
Straffeloven §20 - §44/§45 

§ 20. Tilregnelighet 
 For å kunne straffes må lovbryteren være 
tilregnelig på handlingstidspunktet. Lovbryteren er 
ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet 
er 

 
a) under 15 år,  

 
b) psykotisk,  

 
c) psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller  

 
d) har en sterk bevissthetsforstyrrelse.  

 
 Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av 
selvforskyldt rus, fritar ikke for straff. 

 

Straffeloven § 44 

Den som på handlingstiden var psykotisk eller 
bevisstløs straffes ikke. 

 

Det samme gjelder den som på handlingstiden var 
psykisk utviklingshemmet i høy grad. 

Straffeloven § 45 

Bevisstløshet som er en følge av selvforskyldt rus 
(fremkalt ved alkohol eller andre midler), utelukker 
ikke straff 

• Noen endringer 
 

− «Tilregnelighet» er i ny strl. § 20 innført som begrep om bestemmelsen 
− Oppdatert lovteknisk fremstilling 
− Strl. §§ 44 og 45 samles i den nye bestemmelsen som første og annet ledd  
− «Bevisstløs» i § 44 er endret til «sterk bevissthetsforstyrrelse» i § 20 (1) bokstav d 
− «Besvisstløshet» i § 45 er endret til «bevissthetsforstyrrelse» i § 20 (2)    
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Straffeloven 2005 forts 
Straffeloven § 20 forts 

 
• Strl. § 20 bokstav b 

 
Hva er «psykotisk»? 

 

• Fra forarbeidene (Ot.prp.nr.90 (2003-2004)):  
 

o Viderefører gjeldende rett 
 
o Hva er gjeldende rett? De tilstander som psykiatrien til enhver tid regner som psykose; 
  

 Eksempler er schizofreni, paranoia og manisk depressiv psykose  
 Om psykosebegrepet ( Ot.prp.nr.87 (1993-1994) side 22): «Det er i dag enighet blant 

psykiatere om at det som først og fremst kjennetegner en psykose, er at forholdet til 
virkeligheten i vesentlig grad er forstyrret. Evnen til å reagere adekvat på vanlige 
inntrykk og påvirkninger mangler. Den psykotiske mister ofte kontrollen over tanker, 
følelser og handlinger.» 

 NB! «psykotisk» fordi det er den aktive psykose som omfattes!  
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Straffeloven 2005 forts 
Straffeloven § 20 forts 

• Strl. § 20 bokstav c 
 

Hva er «psykisk utviklingshemmet i høy grad»? 

 

• Fra forarbeidene (Ot.prp.nr.90 (2003-2004)): 

 

o Den veiledende IQ-grensen for slike tilstander bør gå ved en IQ omkring 55 

 

o I Ot.prp.nr.46 (2000-2001) uttalte departementet (side 30): 

 

«Departementet vil imidlertid presisere at det ikke gjelder en helt absolutt IQ-grense på 55 for å 
bli ansett for å være utilregnelig: I Ot.prp.nr.87 (1993-1994) på side 29 første spalte uttalte 
departementet at «den veiledende IQ-grensen for slike tilstander bør gå ved omkring 55». Det 
må med andre ord foretas en vurdering av tilstanden der også andre forhold, for eksempel 
funksjonsnivået på andre livsområder, tillegges vekt.» ….. 
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Straffeloven 2005 forts 
Straffeloven § 20 forts 

• Strl. § 20 bokstav d 
 

Hva er «har en sterk bevissthetsforstyrrelse»? 
 

• Fra forarbeidene (Ot.prp.nr.90 (2003-2004)): 
 

o Endret terminologi – bevisstløshet/sterk bevissthetsforstyrrelse – ikke endret realitet 
 
o Endret for å få frem at både absolutt og relativ bevisstløshet omfattes 

 Absolutt bevisstløshet tilsvarer koma (det er vanskelig å begå andre lovbrudd enn unnlatelsesforgåelser i 
en slik tilstand)  

 Relativ bevisstløshet innebærer at personen kan bevege seg og handle aktivt, men kontakten med «det 
vanlige jeg-et» er borte. Tilstanden er beskrevet i delutredning IV side 43: 
«Det som er opphevet eller svekket, er evnen til å motta og bearbeide informasjon og sette dette i en 
bevisst sammenheng, slik at denne informasjonen senere vil kunne gjenkalles og erindres, og slik at 
handlinger blir basert på denne mottatte og bearbeidete informasjon.» Eksempler på relativ 
bevisstløshet er hypnose, søvngjengeri, visse febertilstander, epileptiske tåketilstander og 
søvndrukkenhet ….  
 

o Om terminologi-endringen uttaler departementet; 
 
 Mot å endre terminologien kan tale at det er en fare for at endringen feilaktig kan oppfattes som en 

utvidelse av området for det straffrie. Departementet antar imidlertid at faren ikke er stor. Begrepet er av 
en slik art at profesjonelle aktører som ikke allerede kjenner til at endringen er av rent terminologisk art, 
vil søke til forarbeidene for å kartlegge hva som måtte være nytt. Der vil de straks få rede på at 
rettstilstanden skal være som før. Departementet går på denne bakgrunnen inn for å erstatte 
«bevisstløshet» med «sterk bevissthetsforstyrrelse». 
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Straffeloven 2005 forts 

• Innføringen av ny straffelov (§ 20) har således på 
innholdssiden ikke endret rettstilstanden hva gjelder den 

strafferettslige tilregnelighet  
 

 

• Hva så med straffeloven 2005 § 80 bokstav f-h? 
– Bestemmelsen erstatter strl. § 56 bokstav c 

– I tillegg kommer en ny bestemmelse, strl. § 78 bokstav d 

 

• Kort innsmett om de nye særreaksjonene først  
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Straffeloven 2005 forts 
Kort om særreaksjoner 
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Straffeloven 2005 forts 
Kort om særreaksjoner 

• Forvaring – kapittel 7 
– § 40 (forarbeidene): …viderefører i hovedsak gjeldende rett. Forarbeidene og 

rettspraksis til den gjeldende § 39 c er derfor fortsatt relevante. 
Departementet har foreslått en omredigering av bestemmelsen, samt enkelte 
omformuleringer i forhold til gjeldende rett - uten betydning for realiteten 

  

• Vilkår:  
o Fengselsstraff ikke tilstrekkelig for å verne andres liv, helse eller frihet 

o Over 18 år mm helt ekstraordinære omstendigheter 

o Alvorlig lovbrudd (drap, voldtekt, grov vold) – nærliggende fare for nye alvorlige 
lovbrudd 

o Mindre alvorlig lovbrudd 

 tidligere ha begått eller forsøkt å begå et alvorlig lovbrudd 

 nær sammenheng mellom det tidligere og det nå begåtte lovbruddet 

 nærliggende fare for tilbakefall til et nytt alvorlig lovbrudd    

 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28/§40
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28/§40
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28/§40
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Straffeloven 2005 forts 
Kort om særreaksjoner 

• TPH og TO – kapittel 12 
• TPH - § 62 (forarbeidene): …Bestemmelsen angir vilkårene for å idømme 

særreaksjonen overføring til tvungent psykisk helsevern, og viderefører 
gjeldende rett. Forarbeidene og rettspraksis til den gjeldende § 39 er derfor 
fortsatt relevante.  

 

– Vilkår:  

» nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet 

» straffri etter § 20 bokstav b eller bokstav d 

» Alvorlig lovbrudd – nærliggende fare for nytt alv lovbrudd 

» Mindre alvorlig lovbrudd 

• begått eller forsøkt å begå et alvorlig lovbrudd  

• nær sammenheng mellom det tidligere og det nå begåtte 
lovbruddet 

• Nærliggende fare for tilbakefall til et nytt alvorlig lovbrudd  

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-13
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Straffeloven 2005 forts 
Kort om særreaksjoner 

• TPH og TO – kapittel 12 

 
• TO - § 63 (forarbeidene): …Bestemmelsen svarer til gjeldende § 39 a første 

til tredje ledd, og omhandler vilkårene for - og det nærmere innholdet i - 
særreaksjonen tvungen omsorg. Resten av dagens § 39 a (fjerde til sjette ledd) 
reguleres i § 64 (reglene for gjennomføring – min merknad).  

 

– Vilkår: § 63 første ledd: På vilkår som nevnt i § 62 kan den som ikke 
kan straffes etter § 20 bokstav c, idømmes tvungen omsorg 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-13
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Straffeloven 2005 forts 
Kort om særreaksjoner 

Oppsummert  
 

o Det gjøres ingen realitetsendringer i bestemmelsene som 
omhandler særreaksjonene 

 

o Noen språklige og lovtekniske oppdateringer 
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Straffeloven 2005 forts 
Hva så med straffeloven 2005 § 80 bokstav f-h? 

• Bestemmelsen erstatter strl. § 56 bokstav c 
 
• I tillegg kommer en ny bestemmelse, strl. § 78 bokstav d 
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Straffeloven 2005 
Straffeloven §80/§ 78 – straffeloven § 56 bokstav c 

 

§ 80. Fastsetting av straff under minstestraffen eller til en mildere 
straffart 
 
Straffen kan settes under minstestraffen i straffebudet eller til en mildere 
straffart når lovbryteren ….  

 
f) på handlingstidspunktet har en alvorlig psykisk lidelse med en 
betydelig svekket evne til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen, 
men ikke er psykotisk,  

 
g) på handlingstidspunktet er psykisk utviklingshemmet i lettere grad,  

 
h) på handlingstidspunktet har en noe mindre sterk 
bevissthetsforstyrrelse enn den som fritar for straff etter § 20 bokstav d. 
Er bevissthetsforstyrrelsen en følge av selvforskyldt rus, gjelder dette 
likevel bare når særdeles formildende omstendigheter tilsier det 

 

§ 78. Formildende omstendigheter 
Ved straffutmålingen skal det i formildende retning især tas i 
betraktning at:…. 
 
d) lovbryteren på handlingstidspunktet har redusert evne til 
realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen på grunn av psykisk 
lidelse, psykisk utviklingshemming, bevissthetsforstyrrelse som ikke 
er en følge av selvforskyldt rus, eller en sterk sinnsbevegelse, … 

§ 56.Retten kan sette ned straffen under det 
lavmål som er bestemt for handlingen, og til en 
mildere straffart: … 
 
c. når lovbryteren på handlingstiden hadde en 
alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket 
evne til realistisk vurdering av sitt forhold til 
omverdenen, men ikke var psykotisk, jf. § 44, eller 
var lettere psykisk utviklingshemmet eller handlet 
under en sterk bevissthetsforstyrrelse som ikke var 
en følge av selvforskyldt rus; … 
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Straffeloven 2005 
Straffeloven §80/§ 78 – straffeloven § 56 bokstav c forts 

• Hva er forskjellen på straffeloven (2005) §§ 78 bokstav d og 80 bokstav f-h? 

– § 80 er på sett og vis mer grunnleggende, og gir mulighet for å tilsidesette 
fastsatte «skranker». Dette idet den gir hjemmel for å velge en helt annen 
reaksjonsform , jf. «mildere straffart» (f.eks. samfunnsstraff i stedet for 
fengsel), men også at den gir domstolen mulighet for å dømme under de 
politisk bestemte minstestraffene (f.eks. drap –strl. § 275; Den som dreper en 
annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år) 

 

– § 78 gjelder kun på straffeutmålingssiden (4 eller 6 mnd fengsel?), og er mer 
en «finjusteringsregel» . Vi må anta at forsvarer i de fleste tilfeller vil forsøke å 
unngå fengselsstraff, og derfor primært vil påberope seg § 80. Subsidiært § 78 
dersom § 80 ikke fører frem   

 

– Hvordan kan man anvende § 78 dersom ikke § 80 er anvendbar  det er jo 
primært de samme begreper?  
• § 78 er en skal-regel, § 80 en kan-regel  
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Nærmere om straffeloven § 80 bokstav f-h 
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Straffeloven 2005 
Straffeloven §80 

• Nærmere om § 80 bokstav f: «…alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til 
realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen, men ikke er psykotisk…» 

 

 

Fra forarbeidene (Ot.prp.nr. 90 (2003-2004)):  

 
o Svarer innholdsmessig fullt ut til første del av § 56 bokstav c 

 

o Regulerer tilfellene der lovbryteren ikke er psykotisk, men er i en tilstand som ligger tett opp til 
psykose  

 

Hva er en «alvorlig psykisk lidelse»? 

 
Ot.prp.nr.87 (1993-1994) side 35: … Alvorlig psykisk lidelse kan være behandlet schizofreni, paranoia, 
vrangtenking hos lettere psykisk utviklingshemmete, stemningslidelser (særlig hypomane tilstander), 
tilstander som skyldes organisk hjerneskade og sløvhetstilstander (demens).  

 

Departementet er enig med Særreaksjonsutvalget i at det bør være et tilleggsvilkår at lovbryteren hadde 
betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Nevrotiske lidelser, 
karakteravvik og borderline-tilstander faller derimot utenfor bestemmelsen. …  
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Straffeloven 2005 
Straffeloven §80 forts 

• Nærmere om § 80 bokstav g: «på handlingstidspunktet er psykisk 
utviklingshemmet i lettere grad, …» 

 

 

Fra forarbeidene (Ot.prp.nr. 90 (2003-2004)):  

 

o Svarer innholdsmessig fullt ut til annen del av § 56 bokstav c 

 

o Veiledende IQ-område for den som kan få straffen nedsatt etter utkastet er omkring    
56-75 (+ funksjonsvurdering, mitt tillegg) 

 

o Lovbrytere som er psykisk utviklingshemmet i høy grad, fritas for straff etter § 20 
bokstav c  
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Straffeloven 2005 
Straffeloven §80 forts 

• Nærmere om § 80 bokstav h: «…på handlingstidspunktet har en noe 
mindre sterk bevissthetsforstyrrelse enn den som fritar for straff etter § 20 
bokstav d. …» 

 

 

 

 

Fra forarbeidene (Ot.prp.nr. 90 (2003-2004)):  

 

…. Bokstav h svarer innholdsmessig fullt ut til siste del av § 56 bokstav c. …  

 

 

 

Kort oppsummert er det altså «business as usual» 
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Nærmere om straffeloven § 78 bokstav d 
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Straffeloven 2005 
Straffeloven § 78 

• Bestemmelsen er ny i forhold til straffeloven av 1902, men kodifiserer gjeldende rett 
(altså lovfester formildende omstendigheter domstolen også tidligere har vektlagt ved 
straffutmålingen) 

 
• Kom inn i lovteksten på et senere tidspunkt, aktuelle forarbeider er derfor Ot.prp.nr. 8 

(2007-2008) 
 

• Bestemmelsen har kun betydning for straffutmåling innenfor strafferammen (dette i 
motsetning til strl. § 80)  er riktig reaksjon 4 eller 6 måneder fengsel, 10 000 eller     
20 000 kroner i bot etc…  

 

• Bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. formuleringen «især» 
 

• Fra bokstav d - forarbeidene (Ot.prp.nr. 8 (2008-2009): … Det karakteristiske for bokstav d er at man ikke 
kunne vente at lovbryteren skulle forholde seg til omgivelsene som en gjennomsnittlig rasjonell og 
forstandig person. De tre første alternativene viderefører straffnedsettelsesgrunnene i straffeloven 2005 
§ 80 bokstav f til h, og det siste alternativet om «sterk sinnsbevegelse» kan til en viss grad ses som en 
videreutvikling av § 80 bokstav e. Rettspraksis har vist at det også innenfor den vanlige strafferammen er 
naturlig å ta et visst hensyn til lovbryterens personlighetsutstyr i samsvar med den alminnelige moralske 
vurdering. Kravene til avvik fra det normale er lempeligere når omstendigheten er av betydning for 
straffutmålingen innenfor straffebudets ordinære strafferamme. Kravet til avvikets styrke er derfor sløyfet 
med unntak av det siste alternativet om «sinnsbevegelse». …  
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Straffeloven 2005 
Straffeloven § 78 forts 

Nærmere om betegnelsene «… redusert evne til realistisk å vurdere sitt forhold til 
omverdenen på grunn av psykisk lidelse, psykisk utviklingshemming, ….» 

 

– Fra forarbeidene (Ot.prp.nr. 8(2008-2009)): … De to første alternativene, psykisk lidelse og 
psykisk utviklingshemming, er kjente medisinske begreper. … Men siden oppregningen i  

§ 78 ikke er uttømmende, vil det ofte være unødvendig å underbygge en formildende 
omstendighet som nevnt i bokstav d med medisinsk sakkyndighet. 

 

• Det er følgelig et spørsmål hvordan domstol/påtalemyndighet vil forholde seg til 
denne bestemmelsen. Dersom det oppnevnes sakkyndige kun med sikte på 
anvendelse av denne bestemmelsen, vil det kunne føre til mer utstrakt bruk av 
rettspsykiatriske sakkyndige. 

  

 Er dette en ønsket utvikling?  
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Straffeloven 2005 
Straffeloven § 78 forts 

Nærmere om betegnelsen «… bevissthetsforstyrrelse som ikke er en følge av 
selvforskyldt rus, ….» 

 

– Fra forarbeidene (Ot.prp.nr. 8(2008-2009)): … Alternativet bevissthetsforstyrrelse favner 
videre enn de to første alternativene. En bevissthetsforstyrrelse kan også være somatisk 
begrunnet eller forårsaket av ytre fysiske påvirkninger.  

– Bevissthetsforstyrrelsen kan være forårsaket av egen atferd, andre personers atferd eller 
forhold som kan tilskrives naturens eller hverdagslivets hendelser.  

– En bevissthetsforstyrrelse forårsaket av naturens eller hverdagslivets hendelser kan for 
eksempel være at lovbryteren har fått en takstein eller en annen tung gjenstand i hodet, og 
som følge av dette får en redusert evne til å realistisk vurdere forholdet til sine omgivelser, 
og av den grunn sykler på og skader en annen person.  

– En somatisk begrunnet bevissthetsforstyrrelse kan for eksempel være at en diabetiker 
under jakt får et anfall, og som følge av bevissthetsforstyrrelsen ikke er i stand til å utvise 
forsvarlig omgang med sitt jaktvåpen, med det resultat at jaktkameraten blir skadeskutt. … 
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Straffeloven 2005 
Straffeloven § 78 forts 

Nærmere om betegnelsen «…  sterk sinnsbevegelse, …» 
 

– Fra forarbeidene (Ot.prp.nr. 8(2008-2009)):  

… Med alternativet «sterk sinnsbevegelse» siktes det blant annet til situasjoner hvor lovbryteren har 
handlet i sterk affekt eller vært i en tilstand som på folkemunne gjerne beskrives som sjokk (som ikke må 
forveksles med det medisinske begrepet «sjokk»). Se for eksempel Rt-1992-688 hvor Høyesterett ikke tok til 
følge påtalemyndighetens anke med påstand om økt straff fordi drapet var begått i sterk affekt, og det 
derfor ikke var et åpenbart misforhold mellom den straffbare handlingen og den utmålte straffen. 

 

Bestemmelsen stiller ikke krav til sinnsbevegelsens årsak. Tilstanden kan skyldes hendelser som 
lovbryteren selv har forårsaket. Hvilken betydning den aktuelle omstendigheten skal ha for 
straffastsettelsen, beror på rettsanvenderens skjønn i den konkrete saken. Selv om det ikke stilles krav til 
sinnsbevegelsens årsak, vil ikke den som har vært i slåsskamp og blitt tildelt ett eller flere slag, uten videre 
bli hørt med at han har handlet i en sterk sinnsbevegelse, og dermed få sin straff redusert. 

 

Ikke enhver sinnsbevegelse kan være av betydning for straffutmålingen i formildende retning. Det synes å 
være i overensstemmelse med gjeldende praksis å kreve at sinnsbevegelsen er «sterk». Sentralt i 
vurderingen er i hvilken grad sinnsbevegelsen har redusert lovbryterens evne til realistisk å vurdere sitt 
forhold til omgivelsene. Alminnelige humørsvingninger som følge av dagliglivets hendelser vil vanskelig 
gi en slik virkning. … 
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Overgang mellom lovgivningen 
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Overgang mellom lovgivningene 

§ 3. Straffelovgivningens virkeområde i tid 

Straffelovgivningen på handlingstidspunktet anvendes. Likevel anvendes 
lovgivningen på tidspunktet for avgjørelsen når dette fører til et gunstigere 
resultat for den siktede og lovendringen skyldes et endret syn på hvilke 
handlinger som bør straffes, eller på bruken av strafferettslige reaksjoner. 

 

Når et sammenhengende straffbart forhold fortsetter etter at en lovendring i 
skjerpende retning har trådt i kraft, anvendes handlingstidspunktets lov på de 
deler av forholdet som faller på hver sin side av tidspunktet for ikrafttredelsen. 

 

…. 
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Oppsummert 
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Oppsummering 

• Sett i et rettspsykiatrisk perspektiv, bygger ny straffelov i all 
vesentlighet på gjeldende rett fra før lovendringen 

• Det er gjort noen lovtekniske endringer (deling av 
bestemmelser, skille ut i egne ledd/alt)  

• Tilregnelighet er kommet inn som betegnelse på tilstandene 
som kan unnta fra straff 

• Lovgiver har kodifisert formildende omstendigheter som 
domstolen også tidligere så hen til 

 

• Alt i alt er det altså «business as usual» 
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Takk for meg! 
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