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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 197

Analyser straffeloven § 275.
a) Hvem kan være gjerningsperson?
b) Hva er de objektive straffbarhetsvilkår?
c) Hva er skyldkravet?
d) Hva er strafferammen?



Analyse av strl. § 275 (forsettlig drap)

• a) Gjerningsperson

– «Den som»

• Enhver som oppfyller straffbarhetsvilkårene, i prinsippet også 
juridiske personer, jf. RG-2003-1495 (som riktignok gjaldt uaktsomt 
drap, jf. strl. § 281). 

• Husk at medvirkning og forsøk også omfattes (§§ 15 - 16)

• b) objektive straffbarhetsvilkår

– «dreper en annen» (+ fravær av straffrihetsgrunner)

• Uten betydning hvordan drapet er utført all den tid det er 
årsakssammenheng mellom handlingen/unnlatelsen og dødsfølgen 

• Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16

• c) Skyldkrav

– Forsett , jf. strl. § 21

• d) Straff

– Fengsel i minst 8 år og inntil 21 år
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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 202
Hva menes med overlegg, og hvilken betydning har 

det om et drap er overlagt?



• Overlegg
– Krav om at gjerningspersonen forut for gjerningsøyeblikket har overveid 

handlingen
• motsetningen er impulshandling

Tid

Overlegg: Gjerningspersonen veier for 
og mot om han skal begå handlingen

I gjerningsøyeblikket er det nok med
vanlig forsett (f.eks. hensikt, sannsynlighetsforsett)

Spm. 202: Hva menes med overlegg, og hvilken betydning har det om et 
drap er overlagt?
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• Betydningen:
– Ikke noe eget straffebud som rammer overlagte drap (overlegg er aldri 

vilkår for straff), og overlegg anses ikke – i motsetning til etter tidligere 
rettstilstand – som en særskilt straffeskjerpende omstendighet i det 
enkelte straffebud, sml. strl. 1902. 

– Overlegg  vil imidlertid  anses som en generell straffeskjerpende 
omstendighet i medhold av i strl. § 77

Eks: Rt. 1990 s. 1297 



Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 203
Hvilken betydning har det om den som ble drept var 

alvorlig syk og hadde bedt om å få slippe å leve 
lenger?



Spm. 203: Hvilken betydning har det om den som ble drept var alvorlig syk 
og hadde bedt om å få slippe å leve lenger?

• Strl. § 278 (medlidenhetsdrap)

• Ordlyden:

– «Dersom noen av medlidenhet dreper en person som er dødssyk, 
eller som av andre grunner er nær ved å dø, kan straffen settes 
under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som 
følger av § 275.»

– Eks. Rt. 2000 s. 643 (Sandsdalen) 

• Betydningen er altså at forholdet omfattes av et annet straffebud 
enn strl. § 275, og forholdet vil kunne straffes mildere. 
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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger

8

KONTROLLSPØRSMÅL 204

Analyser straffeloven § 271.
a) Hvem kan være gjerningsperson?
b) Hva er de objektive vilkår for straff?
c) Hva er skyldkravet?



Spm. 204: Analyser straffeloven § 271.

• a) Gjerningsperson
– «Den som»

• Enhver som oppfyller straffbarhetsvilkårene, i prinsippet også 
juridiske personer, jf. bl.a. RG-2003-1495 + medvirkning og forsøk

• b) objektive straffbarhetsvilkår
– «øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham 

fysisk» (+ fravær av straffrihetsgrunner)
• ”vold”:

– Totalvurdering av situasjonen som handlingen ble utført i, men 
handlingen må ha hatt innvirkning på den fornærmedes kropp

• ”annen måte krenker ham fysisk” 
– Også her krav om at krenkelsen har hatt innvirkning på den 

fornærmedes kropp
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16

• c) Skyldkrav
– Forsett , jf. strl. § 21
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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 221

Gjør rede for begrepene
a) samleie
b) seksuell omgang
c) seksuell handling
d) seksuelt krenkende eller annen uanstendig 

adferd



Spm. 221 – sentrale begreper ved seksuallovbrudd

• a) Samleie

– En kvalifisert form for seksuell omgang. Se strl. § 300

• b) Seksuell omgang

– Den groveste formen for seksuelt overgrep; samleie, 
masturbering

• c) Seksuell handling

– Berøring, beføling

• d) Seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd

– Den minst alvorlige formen. Ikke berøring. Overfor noen, 
ikke med
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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 235

Analyser straffeloven § 321.
a)Hvem kan være gjerningsperson?
b)Hva er de objektive vilkårene for straff?
c) Hva mener loven med “gjenstand”? Gi 

eksempler.
d)Hva betyr “ta”?
e)Hva er skyldkravet?



Analyser straffeloven § 321
• a) Gjerningsperson: 

– «…den som…»: 
• Enhver som oppfyller straffbarhetsvilkårene, også juridiske 

personer.

• b) De objektive vilkårene for straff

– “den som tar en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å 
skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller 
på annen måte tilegne seg den”

– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16

– + fravær av straffrihetsgrunner

– Avgrenses oppad mot det grove tyveriet (§ 322) og nedad mot mindre 
tyveri (§ 323)
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Forts. analyser straffeloven § 321

• c) «gjenstand»

– Løsøregjenstand som er undergitt noens eiendomsrett. Intet 
krav om at gjenstanden må ha en økonomisk verdi, jf. Rt. 1975 s. 
473 (ikke-utfylte sjekker). 

• Eks: fisk i merder omfattes, mens ulovlig fisking i en annens 
vassdrag omfattes ikke. 

• d) «tar»

– Må flytte gjenstanden fra stedet der hvor eieren eller besitteren 
oppbevarer den. 

– Krav om at tingen ikke er besittelsesløs og at gjerningspersonen 
ikke har tingen i sin besittelse.

• e) skyldkrav

• forsett (inkl. forsett om en uberettiget vinning)
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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 237

Analyser straffeloven §§ 231-232.
a) Hvordan er bestemmelsene bygd opp?
b) Hvem kan være gjerningsperson?
c) Hva er de objektive vilkår for straff etter 

bestemmelsene?
d) Hva er skyldkravet?
e) Hva er strafferammene?



Spm. 237: Analyser straffeloven §§ 231-232

• a) bestemmelsenes oppbygning: 
– Strl. § 231(narkotikaovertredelse) og strl. § 232 (grov 

narkotikaovertredelse) 
• Straffeloven § 231 er grunndeliktet og avgrensningen mot § 232 

skjer etter konkret vurdering, hvor den ikke-uttømmende 
angivelse av relevante momenter i strl.  232 vil være av særlig 
betydning

– « (…)Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det 
særlig legges vekt på

a) hva slags stoff den gjelder,

b) mengden, og

c) overtredelsens karakter.» [min uthev.]
• b) Gjerningsperson: 

– «…den som…»: 
• Enhver som oppfyller straffbarhetsvilkårene, også juridiske 

personer. I tilllegg: medvirkning og forsøk
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Spm. 237: Analyser straffeloven §§ 231-232

• c) Gjerningsbeskrivelsen
– Strl. § 231: 

• «…den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, 
oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med 
hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika»
– Narkotika= de stoffene som til enhver tid er ført opp i 

narkotikalisten, jf. legemiddelloven § 22.
• Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16
• Avgrenses nedad mot oppbevaring av mindre mengde stoff til 

eget bruk, som ikke rammes av  bestemmelsen i § 231 men av 
legemiddelloven, jf. § 24, jf. 31. 

• + fravær av straffrihetsgrunner

– Strl § 232 

• Som etter strl. § 231, men slik at forholdet da anses å være av 
mer alvorlig karakter
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Forts. spm. 237: Analyser straffeloven §§ 231-232

• d) Skyldkrav

– Også uaktsom overtredelse rammes, jf. strl. § 231 annet ledd.

• e) Straff: 
– Strl. § 231: 

• bøter eller fengsel inntil 2 år
• ved uaktsom overtredelse: bøter eller fengsel inntil 1 år

– Strl. § 232:

• 1. alternativ: inntil 10 år

• 2. alternativ: 

– ved betydelig mengde, er straffen fengsel fra 3 år inntil 15 år, og 

– under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 
år idømmes

• Uaktsom grov narkotikaovertredelse: fengsel inntil 6 år

18



Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 242 

Analyser straffeloven §§ 371-373.
a) Hvem kan være gjerningsperson?
b) Hva er de objektive vilkårene for straff?
c) Hva mener loven med «fremkaller, styrker eller 

utnytter en villfarelse»? Gi eksempler.
d) Hva betyr «uberettiget vinning»?
e) Hva er skyldkravet?



Analyser straffeloven §§ 371-373
• a) Gjerningsperson: 

– «…den som…»: 
• Enhver som oppfyller straffbarhetsvilkårene, også juridiske personer. 

I tilllegg: medvirkning og forsøk
• b) objektive gjerningsbeskrivelse, strl. 371:

– ”(…) den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget 
vinning
• a) fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved 

rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap 
eller fare for tap for noen, eller”

• b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning, endrer data eller 
datasystem, disponerer over et kredittkort eller debetkort som 
tilhører en annen, eller på annen måte uberettiget påvirker resultatet 
av en automatisert databehandling, og derved volder tap eller fare 
for tap for noen”

20



Analyser straffeloven §§ 371-373
• b) forts. den objektive gjerningsbeskrivelse, strl. 371, og bestemmelsenes 

oppbygning: 
– Strl. § 371(bedrageri ), strl. § 372 (grovt bedrageri) og strl. § 373 

(mindre bedrageri) 
• Straffeloven § 371 er grunndeliktet og avgrensningen mot 

– § 372 skjer etter konkret vurdering, hvor den ikke-
uttømmende angivelse av relevante momenter i 
bestemmelsens bokstav a-e vil være av særlig betydnin
o« (…)Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal 

det særlig legges vekt på
• a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk 

skade 
• (…) 

– § 373 dersom «straffskylden er liten fordi det gjaldt en 
ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det»
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Analyser straffeloven §§ 371-373
• C) 
• «fremkaller… en villfarelse»: 

– Dvs. at gjerningspersonens handling eller unnlatelse skaper en 
feilaktig oppfatning hos den fornærmede som vedkommende 
ellers ikke ville ha hatt. 

– Krav om årsakssammenheng mellom handling/unnlatelsen og 
villfarelsen, herunder innvirkning.

– Eks: falsk legitimasjon
• «styrker… en villfarelse»:

– Forsterkning av en allerede feilaktig oppfatning hos fornærmede
– Krav om årsakssammenheng mellom handling/unnlatelsen og 

villfarelsen, herunder innvirkning.
– Eks: (ytterligere) feilinformasjon

• «utnytter en villfarelse»: 
– Utnyttelse av en allerede eksisterende feilaktig oppfatning hos 

fornærmede, herunder også uvitenhet. 
– Krav om årsakssammenheng mellom handling/unnlatelsen og 

villfarelsen, herunder innvirkning.
– Eks: fortielse, passivitet 
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Analyser straffeloven §§ 371-373
• d) «uberettiget vinning»: 

– Krav om at vinningen var ikke var berettiget, dvs. ikke rettmessig. 

e) Skyldkravet: 
– forsett (inkl. forsett mht. uberettiget vinning). Grovt uaktsomt 

bedrageri er også straffbart, jf. strl. § 374, likevel slik at mindre 
bedrageri kun er straffbart ved forsett.
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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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KONTROLLSPØRSMÅL 243 

Analyser straffeloven § 332 
a) Hvem kan være gjerningsperson?
b) Hva er de objektive vilkårene for straff?
c) Hva mener loven med «utbytte»?
d) Hva mener loven med «motta»? 
e) Hva mener loven med «skaffe seg eller andre 

del i»?
f) Hva er skyldkravet?
g) Hva er forskjellen mellom § 332 og § 337?



Analyser straffeloven § 332 
• a) Gjerningsperson

– «…den som…» 
» Enhver som oppfyller straffbarhetsvilkårene, også juridiske 

personer.
• b) Objektive vilkårene for straff: 

– mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar 
handling”

• c) «utbytte»: 
– Meget vidtfavnende begrep. Omfatter ikke bare gjenstander, men 

også informasjon. 
– Krav om at det må være utbytte fra en straffbar handling, likevel 

slik at det ikke er et krav om at det må identifiseres hvilket 
straffbart forhold utbyttet stammer fra. 

• d) «motta»: 
– Dvs. det å få utbyttet. i sin besittelse. 
– Uten betydning hvordan og hvorfor man mottar utbyttet. Eks. 

gave vil også rammes. 
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Analyser straffeloven § 332 
• e) «skaffer seg eller andre del i» 

– Må ha utvist en viss egenaktivitet. 

– I boka på s. 272 eksemplifisert at man til tyven antyder hvilke 
gjenstander en kan tenke seg å kjøpe. Må i så fall være allerede 
stjålne gjenstander. Hvis ikke, vil det lett anses som et 
bestillingstyveri , og dermed kunne rammes av medvirkning til 
primærforbrytelsen (selve tyveriet). 

– Vil også kunne omfatte den som ved ervervet opprinnelig var i god 
tro

• f) Skyldkravet: 

– Skyldkravet er forsett, men etter strl. § 335 rammes også 
uaktsomt heleri, likevel slik at skyldkravet for mindre heleri er 
forsett. 

• g) forholdet til hvitvasking, strl. § 337

– Rammer etterfølgende bistand til å sikre utbyttet  på ulike måter 
og selvvaskingstilfellene
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Kort om oppgaveskrivning

• Først og fremst: Få frem hovedreglene og utgangspunktene 
– Presiser dem, få klart frem innholdet i dem
– Om unntak og spesielle problemstillinger:

• Det viktigste er å vise at du har sett problemene, ikke løse dem
• Balanser besvarelsen (ikke fordyp deg altfor mye i detaljer)

• Bruk rettskildene og juridisk metode
– Lag egne eksempler i mangel på eksempler fra rettskildene
– Vis resonerende evne
– Ikke henvis til lærebokforfatterne, bruk primærkildene og sett ditt særpreg 

på oppgaven
– Ikke vær for bastant. Er det tvil – uttrykk det 
– Bruk hensynene bak reglene og vis hvordan de kommer til uttrykk i 

utformingen av reglen (eksempelvis ved unntak fra hovedregelen)

• Skriv kort, presist og lettfattelig
– Unngå juridiske floskler
– Vær saklig 

• Unngå ”humoristiske” bemerkninger
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Analyser straffeloven § 387.
a) Hvem kan være gjerningsperson?
b) Hva er de objektive vilkårene for straff?
c) Hva mener loven med «utilbørlig fordel»? Gi 

eksempler.
d) Hva betyr «stilling, verv eller utføringen av 

oppdrag»?
e) Hva er skyldkravet?



Analyser straffeloven § 387 
• a) Gjerningsperson

– «…den som…» 
» Enhver som oppfyller straffbarhetsvilkårene, også juridiske 

personer.
• b) Objektive vilkårene for straff: 

– a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om 
en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller 
utføringen av oppdrag, eller

– gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av 
stilling, verv eller utføringen av oppdrag

– Hhv. aktiv og passiv korrupsjon
• c) «utilbørlig fordel»: 

– Dvs. at det må fremstå som et nokså klart klanderverdig forhold. 
– Praksis viser imidlertid at det kanskje ikke skal så mye til som folk 

tror. 
• Må vurderes konkret: 

– Smøretur til Ski-VM til en verdi av ca. 17 000 kr? Ja. 
– 3 forretningsmiddager til en samlet verdi av ca. 4 500 kr.? 

Nei.
– Eks: Offentlig ansatte vil nok bedømmes nokså så strengt.. 
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Analyser straffeloven § 387
• d) «stilling, verv eller oppdrag»: 

– Stilling= arbeids- og tjenesteforhold

– Verv: politiske verv, styreverv mm.

– Oppdragstagere, typisk meglere eller mellommenn som er engasjert i 
enkeltoppdrag.  Dvs. det å få utbyttet. i sin besittelse. 

– Uten betydning hvordan og hvorfor man mottar utbyttet. Eks. gave vil 
også rammes. 

• e) Skyldkravet: 

– Skyldkravet er forsett. 
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