
STRAFFERETT 
JUROFF1500 - HØST 2017 

 
DOMMERFULLMEKTIG  

FREDRIK LILLEAAS ELLINGSEN 

1 



 

I 

INTRODUKSJON OG 
JURIDISK METODE 

 

2 



1.1. Undervisning  
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• Faget skal gi en innføring i 
– Juridisk metode 

• Juristers måte å resonnere og argumentere på 
• Rettskildelære 

– Strafferett 
• De rettsregler som gjelder for straffbare handlinger (lovbrudd) 
• Alminnelig del og spesiell del 

– Straffeprosess 
• Reglene om rettergangsmåten i straffesaker – fra anmeldelse og etterforskning 

til avsagt dom 

 
• Forelesninger 

– 10 timer 
 

• Kurs 
– 8 timer  



1.2. Om faget JUROFF1500 – pensum og eksamen    
 

• Pensum 
– Andenæs, Johs: Innføring i rettsstudiet, 6. utgave 2002 kap. 3- 15 
– Thomas Frøberg: Alminnelig strafferett, 1. utgave 2016 
– Rolf B. Wegner: Strafferett Spesiell del, 2. utgave 2015 

• Kapittel 1 Innledning 
• Kapittel 8 (8.1-8.3) Narkotika 
• Kapittel 10 Voldslovbrudd 
• Kapittel 11 Seksuallovbrudd 
• Kapittel 12 Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av 

eiendomsretten 
• Kapittel 13 (13.1-13.4) Skadeverk 
• Kapittel 15 Bedrageri og liknende økonomisk kriminalitet 

• Hjelpemidler 
– Lovsamling eller særtrykk 

• Eksamen 
– 5-timers skoleeksamen 
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1.2. Om faget JUROFF1500 

• Oversikt over straffelovgivningen og strafferettsfaget 
• Innføring i juridisk metode 
• Emner fra ansvarslæren 

– Lovsprinsippet 
– Tolking av straffebud, herunder straffbar unnlatelse og den 

alminnelige rettsstridsreservasjonen 

• Illustreres ved enkelte straffebud, f.eks:  
– Reglene om drap 
– Narkotikaforbrytelser 
– Tyveri 

• Kurs 
– Oppgaveløsning innenfor de samme tema 
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2. Innledning til strafferetten 
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2.1. Strafferett  
– strafferettsfaget 

STRAFFERETTENS ALMINNELIGE DEL 

Ansvarslæren 
Reglene om vilkårene for straff 

 
 

Reaksjonslæren 
Reglene om utmåling 

av straff 
 

Fullbyrdelseslæren 
Reglene om  

gjennomføring av 
idømte straffereaksjoner 

STRAFFERETTENS SPESIELLE DEL 

Voldslovbrudd Seksuallovbrudd Vinningslovbrudd (Osv.) 
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2.2. Straffebegrepet 

• Andenæs’ definisjon, inntatt bl.a. i Rt. 1977 s. 1207:  
– ” Straff er et onde som staten tilføyer en lovovertreder på 

grunn av lovovertredelsen, i den hensikt at han skal føle 
det som et onde” 
 

• En formell definisjon: Straff er de sanksjonene som 
lovgivningen regner som straffereaksjoner 
– Straffeloven § 29 : ”Straffene er” 

• fengsel,  
• forvaring,  
• samfunnsstraff 
• ungdomsstraff  
• bot og  
• (visse former for) rettighetstap 
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2.3. Hvorfor bruk av straff?  
– straffens formål 

• Historisk: 
– Absolutte straffeteorier:  

• Straff for å hevne/gjengjelde den krenkelse som er påført i og 
med lovbruddet  

• Straff er rettferdig 

– Relative straffeteorier:  
• Straff for å forhindre fremtidige lovbrudd 

 

• I dag, jf. Ot. prp. nr. 90 (2002-2003):  
– Atferdsstyring og opprettholdelse av den sosiale ro 

• Allmennprevensjon 

• Individualprevensjon 
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forts. 2.3. Hvorfor bruk av straff –  
Hvem og hva bestemmer  om en handling er straffbar? 

• Hvem?  
– Stortinget, jf. Grl. § 75 bokstav a, samt regjeringen i medhold av Grl. § 17 eller ved forskrift 

• Hvilke handlinger (atferd)?  
– Grunnleggende prinsipp: Straffverdighet 

• NOU 2003: 15 (Fra bot til bedring): 
– Bl.a. om handlingen er alvorlig nok og om de interesser som skal beskyttes er så viktige at de forsvarer bruk av straff 

• NOU 2002:4 s. 79: Skadefølgeprinsippet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Norge kan i tillegg ha en folkerettslig forpliktelse til å straffe 
• Menneskerettighetene  
• Internasjonal strafferett 
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2.4. Gangen i en straffesak 

Straffbar handling Påtalevedtak 

Etterforskning Domstolsbehandling 

Dom 
(+ evt. ankerunde) 

Fullbyrdelse 

Etterforskningsskritt vil 
kunne prøves av domstolen 
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2.5. Hovedspørsmålene i en straffesak til pådømmelse 

Regler om hva som er 
straffbart  

Straffeprosessuelle regler,  
herunder regler om  

hvordan faktum fastlegges 

Regler om hvilken straff 
som kan idømmes  

Faktum 

Rettskilder  

Bevis  

Rettsanvendelse: 
Fastleggelse av de rettskildene 
som eventuelt skal anvendes  

(relevans slutning og vekt) 

Bevisbedømmelse: 
Fastleggelse av hva  

som faktisk har skjedd  

Dom 
Fastleggelse av om vilkårene i straffebudet er oppfylte  

og utmåling av eventuell straff og andre reaksjoner 

 

Subsumsjon: 
Anvendelse av rettsregelen(e)  

på fakta 

 

Tiltale 
Påtalevedtak: 

Hvordan påtalemyndigheten vurderer saken 

Domfellelse  Frifinnelse  

(etterforskning m.m.) 
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3. Innføring i rettskildelære og 
juridisk metode på strafferettens 

område  
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3.1. Rettskildefaktorene 
(relevanslisten) 

• Lovtekster 
• Lovforarbeider, annet bakgrunnsstoff og etterfølgende 

lovgiveruttalelser 
• Rettspraksis 
• Lovbestemmelsens formål 
• Andre myndigheters praksis 
• Privates praksis 
• Rettsvitenskap og andre rettsoppfatninger 
• Reelle hensyn 
• Utenlandske og internasjonale rettskilder 
  
NB: Listen ikke skal oppfattes som en hierarkisk rangering av 

faktorene 
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3.2. Nærmere om utvalgte rettskildefaktorer 
– lovbestemmelser 

• Ved eventuell motstrid:  
– Ulik trinnhøyde: 

• Lex superior-prinsippet 

– Samme trinnhøyde:  
• Lex posterior, eller  
• Lex specialis  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*kun handlingsnormen (gjerningsbeskrivelsen) – straffetrusselen må fremgå av formell lov 

 

Grunnloven 

Formell lov 

Provisoriske anordninger 

Forskrifter* 
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forts. 3.2. nærmere om utvalgte rettskildefaktorer– 
forarbeider   

• Forarbeider: Dokumenter som utarbeides i prosessen frem mot vedtakelsen av en 
lovtekst.  
– Nedenfor eksemplifisert ifm. vedtakelsen av straffeloven 2005 

 
 
                                       Til Kongen 
     for sanksjon 

NOU 2002: 4 
Offentlig oppnevnt sakkyndig utvalg avgir utredning  

Ot.prp. nr. 90 (2003 – 2004) 
Fagdepartement oversender forslag til Stortinget 

Innst. O. nr. 72 (2004 – 2005) 
Fast fagkomité avgir innstilling til Odelstinget  

Før: Debatt og votering i Odels- og lagting 
Nå: To like lovvedtak i Stortinget 

Nå: Prop L. 
Lovproposisjon til Stortinget 

Nå: Innst. L. 
Fast fagkomité avgir 

innstilling til Stortinget 
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forts. 3.2. nærmere om utvalgte rettskildefaktorer– rettspraksis 

• Rettspraksis: Avgjørelser fra domstolene 
• Norsk rettspraksis: De alminnelige domstolene: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

• Utenlandsk rettspraksis 
– Avgjørelser avsagt av EMD 

• Eks:  Zolotukhin vs. Russland, jf. Rt. 2008 s. 1764 

– Avgjørelser avsagt av EFTA-domstolen 
• Rt. 2008 s. 1201 

 
 
 

 
 
 

 
 

Høyesterett 

Lagmannsrettene 

Tingrettene 

Plenum Storkammer 

Avdeling Ankeutvalget 

17 

Avgjørelser avsagt av  
Høyesterett står i  
en særstilling,  
jf. Grl. § 88, jf. § 90 



Forts. 3.2. nærmere om utvalgte rettskildefaktorer 
 – andre 

• Straffebestemmelsens formål 
– Kan følge av lovteksten eller forarbeidene, men kan også oppstilles på friere 

grunnlag (som et reelt hensyn) 

• Reelle hensyn 
– ”Vurderinger av resultatets godhet”, dvs. verdier 
– Gjenstanden for godhetsvurderingen kan være 

• i) resultatet i den konkrete saken, eller 
• ii) den generelle regelen det er tale om å oppstille 

• Juridisk litteratur 
– Vises relativt ofte til juridisk litteratur 

• Varierende rettskildemessig vekt 

• Internasjonale kilder 
– Straffelovgivningen må tolkes på bakgrunn av våre internasjonale 

forpliktelser, jf. straffeloven § 1 og straffeprosessloven § 4 
– Betydningen av menneskerettsloven § 3 
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- Utgangspunktet: En naturlig språklig forståelse av ordlyden 

 

- Hvorfor? 
– Legalitetsprinsippet / lovskravet 

• Straff krever hjemmel i lov, jf. Grl. § 96 (formelle side) 

• Forutberegnelighet for borgerne (materielle side) 

– Presumpsjon for at lovgiver har lagt den alminnelige betydning av 
ordet til grunn 

– Lovgivertradisjon 

– EMK/EMD-praksis 

 

 

 

3.3. Tolkning av straffebestemmelser  
–Utgangspunktet 



3.3. Tolkning av straffebestemmelser  
–Tolkningsproblemer 

• Tvetydige eller mangetydige ord 
– Rt. 1987 s. 70  

• Straffeloven § 341:  
– ”Med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som retsstridig eller 

hemmelig enten tilintetgjør Liget af nogen død eller dødfødt eller bringer det 
tilside, saaledes at det unddrages fra betimelig Undersøgelse”  

• ”betimelig”; det tidsmessige, eller også på at noe er tilbørlig eller på sin 
plass? 

• Vage ord 
• Rt. 2005 s. 1628 

– Straffeloven § 204:  
» ”Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som 

virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig 
nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det 
gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang.”” 

– Er det ”støtende” å sende et usensurert pornoblad som viste ulike former for 
”alminnelig seksuell omgang” mellom voksne mennesker til en rekke 
stortingsrepresentanter? 

• Syntaktiske tolkningsproblemer 
– Rt.2012 s. 387 

• Straffeloven § 199: 
– ”Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen 

annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, 
straffes med fengsel inntil 5 år” 

• Rammes seksuell omgang med stebarn over 18 år? 20 



Forts. 3.3. Tolkning av straffebestemmelser  
– Tolkningsresultatene 

• Presiserende tolkning 
– Å velge ett tolkingsalternativ blant de språklig mulige 

– Foruten ordlyden selv vil forarbeider, rettspraksis, reelle hensyn osv. kunne spille inn 

– Antitetisk tolkning anses som en form for presiserende tolkning 

 

• Utvidende eller analogisk tolkning 
– Å anvende loven på et tilfelle som faller utenfor ordlyden 

• Rt 1973 s. 433 (Passbåtdommen) 

• Rt. 1997 s. 1341 (Hønsehaukdommen) 

– Legalitetsprinsippet setter imidlertid en grense, jf. Rt. 1952 s. 989 (Telefonsjikane) 

• Straffeloven § 350: ” Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a) 
den alminnelige fred og orden…” 

• Senere praksis fra Høyesterett viser likevel en innstramning i praktiseringen av lovskravet, jf. 
bl.a. Rt. 2014 s. 238 

 

• Innskrenkende tolkning 
– Innskrenkende tolking vil si å ikke anvende loven på et tilfelle som omfattes av ordlyden 

– Rettsstridsreservasjonen i strafferetten er en påminner om at straffebud alltid kan måtte 
tolkes innskrenkende 

• Eks. RG 1998 s. 644 (Skrik) 
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Oppsummering pkt. 3: Skjematisk oversikt over rettsanvendelsesprosessen 

Anvendelse av rettsregelen på faktum 
(subsumsjon) 

Rettsanvendelse: 
Fastleggelse av regelen 

rettsregelen på det 

Faktum 

Identifisering (vhj.a. faktum) og tolkning av primært  
rettsgrunnlag, samt 

formulering av den første rettslige (relevante)  
problemstillingen 

Tolkning av det primære rettsgrunnlaget 
 v.hj.a. andre rettskilder 

Hovedkonklusjon 

(Osv.) 
(Prosessen gjentas for evnt. 

andre rettslige spørsmål  
saken reiser(øvrige vilkår etc.)) 

Rettskilde  

Rettskilde  Rettskilde  

Rettskilde  

Skal  besvare  
alle problemstillinger  

saken reiser 

som skal anvendes 
og anvendelse av   

(Bevis ) 

Vekting og avveining av eventuelle  
motstridende argumenter 

 (=formulering av konkret rettsregel) 

konkrete faktum  
(relevans,slutning og vekt) 
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4. Oversikt over straffelovgivningen 
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4.1. Kort om lovbestemmelsene på strafferettens område 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*kun handlingsnormen (gjerningsbeskrivelsen) – straffetrusselen må fremgå av formell lov 

 

Grunnloven 

Formell lov 

Forskrifter* 

Grl. § 
96 

Grl. § 
97 

Grl. § 
92 

Andre 

Straffeloven og 
straffeprosessloven 

Spesiallovgivningen 
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4.2. Oversikt over straffeloven 

Straffelovens alminnelige bestemmelser 

Ansvarslæren  
Herunder bl.a.:  

Reaksjonslæren 
Herunder bl.a.:  

Norm- 
overtredelse 

 
Straffrihets- 
grunner 

 

Subjektiv skyld 

 
Skyldevne 

 
Fengsel 

 
Bøter 

 

Fullbyrdelseslæren 
Herunder bl.a.:  

Straffegjennomføring 

 

De straffbare handlingene 

Fysiske integritetskrenkelser Seksuallovbrudd Osv.  Vinningslovbrudd 
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4.3. Nærmere om forholdet mellom straffeloven og 
spesiallovgivningen 

STRAFFELOVEN  
 

FØRSTE DEL: 
”Alminnelige bestemmelser” 

-dvs. fellesregler for alle straffbare handlinger 
 

 
ANDRE DEL: 

”De  straffbare handlingene” 
 - dvs. de enkelte straffebud 

 

Veitrafikkloven 
(Osv.) 

Forurensningsloven 

Helsepersonelloven 

SPESIALLOVGIVNINGEN: Andre lover som inneholder straffebud 
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4.4. Straffelovgivningen – Lovverkets fragmentariske 
karakter 

 
STRAFFELOVEN § 275 

  
GJERNINGSBESKRIVELSEN: 
” Den som dreper en annen, …” 

 

 
STRAFFETRUSSELEN: 

” …straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.” 

 

§ 21: Krav om skyld 

§ 18: Ikke straff ved 
nødverge 

§ 16 (1) : Straff for forsøk 
§ 79: Høyere straff ved 

konkurrens 

§ 278: Lavere straff ved 
medlidenhetsdrap 

§ 15:  Medvirkning 

osv. osv. 
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4.5. Utformingen av straffebud–  
Hvordan er straffebestemmelsene bygget opp? 

 
STRAFFEBUDET 

  
GJERNINGSBESKRIVELSEN: 

Vilkårene for at loven kommer til anvendelse 
Eks: 

 

 
STRAFFETRUSSELEN: 

Reaksjonen dersom loven kan anvendes 
 

 
”Den som  dreper en annen,” 

 
”(…)den som skaffer seg seksuell omgang ved 

vold eller truende atferd” 

 
 

” den som ulovlig tilvirker, … narkotika…” 

 

” (…straffes… med …)fengsel inntil 10 år” 
 

” (…straffes… med…) bot eller fengsel inntil 2 år” 

28 

” straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.” 
 



II 
ANSVARSLÆREN – 

VILKÅRENE FOR  Å STRAFFE 
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5. Generelt om ansvarslæren 
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5. Ansvarslæren – innledning  

ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff  

Objektive straffbarhetsvilkår  Subjektive straffbarhetsvilkår  

 
(1)  
Overtredelse av  
straffsanksjonert 
regel 

 
(2)  
Fravær av 
straffrihetsgrunner 
 

Øvrige vilkår  

•Lovsprinsippet 
•Unnlatelse 
•Forsøk 
•Medvirkning 

 
 
 
 

Generelle 
•Nødrett 
•Nødverge 
•Samtykke  
(osv.) 
 
Spesielle 
•Sprøyterom 
 

(3)  
Subjektiv skyld 
 

 
(4)  
Skyldevne 
(tilregnelighet) 

 

•Påtaleregler 
•Foreldelse  
•Konkurrens 
•etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Skyldformer 
  - Forsett  
  - uaktsomhet 
•Skylddekning 
•Faktisk og rettslig 
  villfarelse 

•Kriminell lavalder 
•Psykisk utviklings- 
hemming 
•Psykose 
•Bevisstløshet 
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6. Første straffbarhetsvilkår 

– lovsprinsippet 
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6. Ansvarslæren – første vilkår 

ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff  

Objektive straffbarhetsvilkår  Subjektive straffbarhetsvilkår  

 
(1)  
Overtredelse av  
straffsanksjonert 
regel 

 
(2)  
Fravær av 
straffrihetsgrunner 
 

Øvrige vilkår  

•Lovsprinsippet 
•Unnlatelse 
•Forsøk 
•Medvirkning 

 
 
 
 

Generelle 
•Nødrett 
•Nødverge 
•Samtykke  
(osv.) 
 
Spesielle 
•Sprøyterom 
 

(3)  
Subjektiv skyld 
 

 
(4)  
Skyldevne 
(tilregnelighet) 

 

•Påtaleregler 
•Foreldelse  
•Konkurrens 
•etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Skyldformer 
  - Forsett  
  - Uaktsomhet 
•Skylddekning 
•Faktisk og rettslig 
  villfarelse 

•Kriminell lavalder 
•Psykisk utviklings- 
hemming 
•Psykose 
•Bevisstløshet 
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(1) Fullbyrdet 
overtredelse, 

(f.eks. avfyrer et skudd 
som dreper) 

(2) Forsøk, jf. § 16 

(f.eks. avfyrer et skudd 
som ikke treffer) 

(3) Medvirkning, jf. § 15 

(f.eks. skaffer våpen) 

(4) Straffri forberedelse 

(f.eks. tenker på drap) 

6.1. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– innledning 

Straffeloven § 275. Drap 
”Den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.” 
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6.1. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– Hovedtrekk  

• Den overordnede begrensning: Overtredelse av en 
strafferegel 

– Grunnloven § 96: ”Ingen kan dømmes uten etter lov, eller 
straffes uten etter dom” 

• Se også EMK art. 7 

• Se også straffeloven § 14 

– Bestemmelsen stiller to krav til grunnlaget for strafferegelen 

• i) Strafferegelen må ha sitt grunnlag i en lovbestemmelse 

• ii) Det må være forutberegnelig ut fra lovbestemmelsen hva som 
er straffbart 

• Høyesterett har foretatt en viss innstramning i lovsprinsippet 
de senere årene, jf. bl.a. Rt. 2014 s. 238 (”Høna Tiger”) 
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forts. 6.1. 
Første vilkår: Lovsprinsippet  

– Hovedtrekk  

• Forutberegnelighetskravet har to sider 

Handling A Handling B 

Andre tilfelle (B): 
Handlingen 

dekkes ikke av ordlyden 
 
  

Lovtekst i 
et straffebud 

1) Gjerningsbeskrivelsen må ikke 
være for upresis (“klarhetskravet”) 

2) Rettsanvenderen kan ikke fjerne 
seg for langt fra ordlyden 
(“analogiforbudet”) 

Første tilfelle (A): 
Handlingen  

dekkes av ordlyden 
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6.2. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– fullbyrdede handlinger  

• Som hovedregel rammer straffelovgivningen 
handlinger som oppfyller alle vilkårene i et 
straffebud 
– Vi må tolke straffebudet for å se hvilke handlinger det 

rammer 

– Eksempel: Straffeloven § 231: ”den som ulovlig … 
innfører … stoff som etter regler med hjemmel i 
legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika…” 
• ”Innfører”? 

• ”Narkotika”? 

• ”Ulovlig”? 
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6.3. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– unnlatelser  

• Rammer noen straffebud ikke å foreta seg noe 
(”straffbar unnlatelse”)? 
– Noen straffebud gjelder direkte for unnlatelser 

(”ekte unnlatelsesdelikter”) 
• Eks: straffeloven 287: "… den som unnlater (…) etter 

evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å 
miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller 
helse,….” 
– (”straffes ikke når plikten ikke kunne oppfylles uten å utsette 

seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse.”) 

• I så fall følger det direkte av straffebudet at unnlatelse 
er straffbart 
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6.3. Første vilkår: Lovsprinsippet – forts. unnlatelser  
– uekte unnlatelsesdelikter 

• Straffbar unnlatelse forts. 

– Men også noen straffebud som etter sin ordlyd retter seg mot 
aktive handlinger rammer unnlatelser (”uekte 
unnlatelsesdelikter”) 

• Et eksempel 
– Straffeloven § 275 ”Den som dreper en annen” 

– Sml. Rt. 1978 s. 147 vedr. straffeloven 1902 § 233: ”Den som 
forvolder en andens død…” 

» ”Jeg er enig med lagmannen i at forholdet da rammes av 
straffelovens § 233, selv om det legges til grunn at det i og for 
seg var berettiget av domfelte å tildele A en ørefik før han falt 
over bord. Som nevnt i lagmannens rettsbelæring kunne det i 
dette tilfelle ikke være tale om noen fortsatt nødvergesituasjon 
etter at A's liv var kommet i fare. Under de foreliggende 
forhold trengte A øyeblikkelig hjelp hvis han ikke skulle drukne i 
det kalde vann, og det er klart at domfelte hadde plikt til å 
komme ham til unnsetning.” 
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6.3. Første vilkår: Lovsprinsippet – forts. unnlatelser  
– uekte unnlatelsesdelikter 

• Straffbar unnlatelse 

– Uekte unnlatelsesdelikter 

• Unnlatelse er straffbart dersom 
– i) Ordlyden i et straffebud kan tolkes slik at unnlatelsen er 

omfattet, og 

– ii) Passivitet er omtrent like straffverdig som en aktiv 
handling, f.eks. fordi gjerningspersonen 

» har forårsaket at en farlig situasjon har oppstått, eller 

» har en særlig tilsyns- eller omsorgsplikt 
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6.4. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– forsøk 

• Straffeloven § 16 første ledd:  
– ” Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 

1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes 
for forsøk, når ikke annet er bestemt.” 
• Fire vilkår for forsøksstraff 

– i) Det må være tale om et lovbrudd som har en øvre strafferamme 
på fengsel i ett år eller mer 

– ii) Gjerningspersonen må ha forsett om å fullbyrde lovbruddet 
– iii) Gjerningspersonen må ha foretatt en handling som står 

tilstrekkelig nær fullbyrdelsen (”foretar noe som leder direkte mot 
utføringen”) 

– iv) Annet ikke er bestemt 
 

– Noen straffebud rammer også forsøkshandlinger 
• § 129: Deltakelse mv. i voldelig sammenslutning med politiske mål 
• § 191 a: I hensikt å begå en forbrytelse anskaffer, tilvirker, oppbevarer 

våpen, … 
• § 306: ”Grooming” 
• § 279: Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse 

 
– Handlingene vil i disse tilfellene være en fullbyrdet overtredelse 
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Forts. 6.4. Første vilkår: Lovsprinsippet  
 –  forsøk – tilbaketreden fra forsøk 

• Strl. § 16 annet ledd:  
– ” Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller 

avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for 
forsøk” 

• Straffbortfallsgrunn, hører til skyldspørsmålet  
• Begrunnelse  

– ikke vist fast forbrytersk forsett  
– incitament til å avstå 

• Sondringen mellom ufullendt og fullendt forsøk  
– Ufullendt forsøk: Gjerningspersonen har noe igjen å gjøre  
– Fullendt forsøk: Gjerningspersonen har gjort sitt, men 

forbrytelsen er ennå ikke fullbyrdet  
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forts. 6.4. Første vilkår: Lovsprinsippet  
–forsøk – grensedragningen 

Forberedelse Forsøk Fullbyrdet forbrytelse 

Grensen oppad 
(”perfeksjonstidspunktet”): 

Tolking av det enkelte straffebud 

Grensen nedad 
(”forsøkstidspunktet”): 
Tolking av strl. § 16 (1) 

Ikke straffbart Straffbart iht. § 16 (1) 
Straffbart iht.  
et straffebud 

Tid 
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straffri forberedelse/ 
forsøk 

psykologiske  
hindringer? 

handlingens grovhet? 

overtredelse av  
andre straffebud? 

tid igjen? 
omfattende  

forberedelser? 
 

 
overtrederens 
personlighet? 

 

forts. 6.4. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– forsøk – grensen nedad mot straffri 

forberedelse/forsøk  

4
4 



1. Gjerningspersonen planlegger i sitt hode å begå et ran 
2. Han går på butikken og kjøper finlandshette og en lekepistol 
3. Et par dager i forveien rekognoserer han utenfor banken  
4. Tidlig om morgenen spaserer han mot banken med finlandshette 

og pistol i sekken 
5. Han kommer frem til bankens inngangsdør 
6. Han tar på seg finlandshetten 
7. Han går inn i banken 
8. Han tar frem lekepistolen 
9. Han roper ”Dette er et ran!” 
10. Han går bort til disken 
11. Han skriker ”Pengene eller livet!” til bankfunksjonæren 
12. Bankfunksjonæren gir ham kontanter og gjerningsmannen putter 

dem i sekken 
13. Gjerningsmannen løper ut av banklokalet 

 

forts. 6.4. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– forsøk  



6.5. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– medvirkning 

• Strl. § 15: generell bestemmelse 
– For at medvirkning skal være straffritt, kreves det dermed at det særskilt 

er unntatt i det enkelte straffebud, (evt. anses straffritt i medhold av den 
alminnelige rettstridsreservasjonen ) 
• Bestemmelsen gjelder også i spesiallovgivningen 

• Når har man medvirket i strafferettslig forstand: 
– Fysisk medvirkning 

• Forhold/handlinger som bidrar til den faktiske utførelsen av 
handlingen  

– Psykisk medvirkning 
• Verbal eller ikke-verbal påvirkning av gjerningspersonens motivasjon 

til å utføre handlingen. 
– For at forholdet skal rammes, kreves det som hovedregel at 

medvirkeren har positivt tilskyndet gjerningspersonen til å utføre 
handlingen. 

– Passiv medvirkning 
• Ren passivitet uten s.k. ”positiv tilskyndelse”.  

– Rammes som den store hovedregel ikke 
– Kun i særegne tilfeller hvor vedkommende har en særlig 

tilknytning til saksforholdet, noe som igjen medfører at det 
utledes en spesiell plikt til å handle eller gripe inn i situasjonen 
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forts. 6.5. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– medvirkning 

• Medvirkningen trenger ikke å være nødvendig for resultatet, jf. Rt. 
1989 s. 1004 

• Medvirkningsansvaret er et selvstendig straffeansvar 

– Medvirker kan idømmes straff selv om hovedmannen går fri 

– Medvirker kan frifinnes selv om hovedmannen domfelles 
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Peder Ås planlegger et bankran. Hans Tastad, som er kjent med 
Peders planer, lover å hente ham med bil utenfor banken straks 
etter ranet. Planen blir gjennomført. 

 

1. Kan Hans straffes for medvirkning til ran?  

2. Kan Hans straffes dersom Peder ikke gjennomfører ranet?  

 

forts. 6.5. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– medvirkning 
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6.6. Første vilkår: Lovsprinsippet  
– den alminnelige rettsstridsreservasjonen 

• Rammer straffebudet alt som det språklig sett omfatter? 
• Noen eksempler:  

– Rammes legen som gjennomfører en risikabel operasjon med mer enn 
50% sjanse for død, og som informerer pasienten om det, av strl. § 275 
eller strl. § 281 dersom pasienten faktisk dør? 

– Rammes den som tar medisin, som man har resept på og som skal tas 
daglig, etter kjøring  av vegtrafikkloven § 22, jf. § 31 
(sekstimersregelen)? 
• Vegtrafikkloven § 22 : ”Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller 

ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timer 
etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår eller må forstå 
at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen.” 

– Rammes påtalejuristen som tar med saksdokumentene hjem i helgen for 
å jobbe med dem, der det bl.a. ligger overgrepsbilder, av strl. § 311 
første ledd bokstav c, jf. bokstav a?  
• ”Den som … besitter … fremstilling av seksuelle overgrep mot barn 

eller fremstilling som seksualiserer barn …”  
– Det kan alltid tenkes tilfeller hvor straffebudet må tolkes innskrenkende, 

dersom gode grunner tilsier det 
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7. Andre straffbarhetsvilkår 
– fravær av straffrihetsgrunner  
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7. Ansvarslæren – andre vilkår 

ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff  

Objektive straffbarhetsvilkår  Subjektive straffbarhetsvilkår  

 
(1)  
Overtredelse av  
straffsanksjonert 
regel 

 
(2)  
Fravær av 
straffrihetsgrunner 
 

Øvrige vilkår  

•Lovsprinsippet 
•Unnlatelse 
•Forsøk 
•Medvirkning 

 
 
 
 

Generelle 
•Nødrett 
•Nødverge 
•Samtykke  
(osv.) 
 
Spesielle 
•Sprøyterom 
 

(3)  
Subjektiv skyld 
 

 
(4)  
Skyldevne 
(tilregnelighet) 

 

•Påtaleregler 
•Foreldelse  
•Konkurrens 
•etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Skyldformer 
  - Forsett  
  - Uaktsomhet 
•Skylddekning 
•Faktisk og rettslig 
  villfarelse 

•Kriminell lavalder 
•Psykisk utviklings- 
hemming 
•Psykose 
•Bevisstløshet 
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7.1. Straffbarhetsvilkår nr. 2.  
– fravær av  straffrihetsgrunner 

• Regler som utvider handlefriheten i ekstraordinære situasjoner 
og gjør en ellers straffbar handling lovlig – eller i hvert fall straffri  
– Skal –bestemmelse 

• generelle eller spesielle, og lovfestede eller ulovfestede 
– Generelle lovfestede: 

• Nødrett, nødverge, selvtekt 
– Generelle ulovfestede 

• Bl.a.:  
– Samtykke 

» Delvis lovfestet, jf. strl. § 237 annet ledd , og lovgiver har 
også gjort unntak for straffrihet i loven, jf. strl. § 276 annet 
ledd 

– ulovlig politiprovokasjon 
– Spesielle lovfestede 

• eks. strl. § 221 annet ledd 
– Spesielle ulovfestede? 

• Tolkning av straffebudet 
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7.2. Straffbarhetsvilkår nr. 2. – fravær av  
straffrihetsgrunner –nødrett 

   
• § 17  

– Vilkårene: 
• redningshandlingen er nødvendig (" ikke kan avverges på annen 

rimelig måte”),  
– herunder at alternative handlinger er inadekvate  

• det foreligger klar interesseovervekt til fordel for 
redningshandlingen (" skaderisikoen er langt større”) 
– Sammenligning av faregrad og skaderisiko både ved faren 

som truer og ved nødshandlingen 
» Strl. § 17 åpner på dette punkt for en noe videre adgang 

for frifinnelse ved nødrett enn etter tidligere rettstilstand 
(sml. strl. 1902 § 47, ”særdeles betydelig”) 

• Se også strl. § 81 bokstav b nr. 1 
– Gjerningspersonen kan frifinnes for overskridelse av nødrett 

dersom ”særlige grunner taler for det” 
 

    En annens rett          NØDSSITUASJON 
 (rett         står mot                   rett) 

fare 
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7.3. Straffbarhetsvilkår nr. 2. – fravær av  
straffrihetsgrunner – nødverge  

 ANGREP     NØDVERGEHANDLING 
  urett   står mot                 rett 

 
• Vilkårene (§ 18):  

– et ulovlig angrep 
– avvergende handling (ikke gjenopprettende) 
– handlingen må ikke gå lenger ”enn nødvendig”, og  
– ikke ”åpenbart ut over hva som er forsvarlig ” ut fra formålet tilsier 

• Forsvarlighetsvurderingen knyttes opp mot: 
– det angrepne rettsgode 
– angrepets farlighet 
– angriperens skyld 

• Strl. § 18 har her endret rettstilstanden sammenlignet med 1902-
loven (§ 48), ved at formuleringen innebærer at det nå stilles noe 
strengere (snevrere) krav for hva som aksepteres som 
nødvergehandlinger.  
– Sml. tidligere  var formuleringen ”ubetinget utilbørlig”, noe som 

gav videre spillerom for den som forsvarer seg      
– Se også strl. § 81 bokstav b nr. 2 

» Gjerningspersonen kan frifinnes for overskridelse av 
nødverge  dersom ”særlige grunner taler for det” 
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7.4. Straffbarhetsvilkår nr. 2. – fravær av  
straffrihetsgrunner – lovlig selvtekt 

• Strl. § 19 
– Vilkår: 

• gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og  
• det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes 

bistand.  
– Tilleggsvilkår ved maktbruk mot personer: 

• Kun dersom rettskrenkelsen er åpenbar, og  
• Maktbruken må ikke gå lenger enn forsvarlig. 

• Kodifiserer tidligere rettspraksis og bestemmelsen gir kun en 
snever adgang til å frifinne 

• Se  også strl. § 81 bokstav b nr. 3 
– Gjerningspersonen kan frifinnes for overskridelse av selvtekt 

dersom ”særlige grunner taler for det” 
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– Hva slags typer straffrihetsgrunner har vi? 

 
Straffrihetsgrunnen er  
generell (gjelder for mange  
eller alle typer straffebud) 

 
Straffrihetsgrunnen er  
spesiell (gjelder for ett/få 
straffebud) 
 

Straffrihetsgrunnen er  
lovfestet 
 

Straffrihetsgrunnen er  
ulovfestet 
 
 
 

 
 
 

-Nødrett (§ 17) 
-Nødverge (§ 18) 
 Lovlig selvtekt (§ 19) 
 
-Samtykke 
-Politiprovkasjon 
-Etc. 

Tolking av straffebudet 
(straffbarhetsvilkår nr. 1) 

-Sprøyteromsloven § 4  

7.5. Straffbarhetsvilkår nr. 2. – fravær av  
straffrihetsgrunner – oppsummering 

56 



7.6. Forholdet til straffefritaksgrunner og 
straffebortfallsgrunner 

• Straffritaksgrunner er lovbestemmelser om skjønnsmessig 
adgang til å frita for straff  
– Kan -bestemmelse  

• Straffri, men ikke rettmessig 
– Eksempler:  

• Provokasjon og retorsjon  
– Straffeloven § 271 annet ledd og § § 272 annet ledd 

• Straffebortfallsgrunner (straffopphørsgrunner) 
– Straffansvaret er falt bort på grunn av etterfølgende 

forhold 
– Eksempler:  

• Foreldelse, jf. straffeloven §§ 85 flg. (skal-bestemmelse) 
• Tilbaketreden fra forsøk, jf. straffeloven § 16 annet ledd 

(skal-bestemmelse) 
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8. Tredje straffbarhetsvilkår 
– skyld 
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8. Ansvarslæren – tredje vilkår 
ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff  

Objektive straffbarhetsvilkår  Subjektive straffbarhetsvilkår  

 
(1)  
Overtredelse av  
straffsanksjonert 
regel 

 
(2)  
Fravær av 
straffrihetsgrunner 
 

Øvrige vilkår  

•Lovsprinsippet 
•Unnlatelse 
•Forsøk 
•Medvirkning 

 
 
 
 

Generelle 
•Nødrett 
•Nødverge 
•Samtykke  
(osv.) 
 
Spesielle 
•Sprøyterom 
 

(3)  
Subjektiv skyld 
 

 
(4)  
Skyldevne 
(tilregnelighet) 

 

•Påtaleregler 
•Foreldelse  
•Konkurrens 
•etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Skyldformer 
  - Forsett  
  - Uaktsomhet 
•Skylddekning 
•Faktisk og rettslig 
  villfarelse 

•Kriminell lavalder 
•Psykisk utviklings- 
hemming 
•Psykose 
•Bevisstløshet 
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8.1.  Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– Innledning  

• Gjerningspersonen må kunne bebreides for å ha handlet som 
vedkommende gjorde 
– Ingen regler om rent objektivt straffansvar for fysiske personer 

• Antagelig et krav om skyld etter EMK art. 6 nr. 2 
• Hensyn:  

– Rettferdighet 
– Forutberegnelighet  
– Prevensjon  

• Rettslig sett kan gjerningspersonen bebreides dersom vedkommende 
utviste forsett eller uaktsomhet på gjerningstidspunktet 
– Forsett (hovedregelen):  

• Hva gjerningspersonen innså 
– Refererer til en faktisk (psykologisk) tilstand 

• Legaldefinisjon i strl.  § 22 = kodifisering av tidligere rettstilstand 
– Uaktsomhet: 

• Hva gjerningspersonen burde ha innsett  
– Refererer til en normativ vurdering 

• Legaldefinisjon i strl. § 23 = kodifisering av tidligere rettstilstand 
– Det skilles igjen mellom ulike typer forsett og uaktsomhet 

• Hvilke(n) forsettstype(r) og uaktsomhetstyper som kreves beror 
på en tolking av straffebudet 
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Forts. 8.2. Forsett – legaldefinisjon  

Straffeloven § 22. Forsett 
”Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker 
gjerningsbeskrivelsen i et straffebud 
a) med hensikt,  
b) med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest 

sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller  
c) holder det for mulig at handlingen dekker 

gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det 
skulle være tilfellet.  
 

Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at 
handlingen er ulovlig, jf. § 26.” 
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Forts. 8.2. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – 
Forsettsformene – Hensiktsforsett 

• Hensiktsforsett 

– Gjerningspersonen handler (eller unnlater å handle) ut fra 
et ønske om å oppfylle alle elementene i 
gjerningsbeskrivelsen 

• Overtredelsen av straffebudet behøver ikke være det 
endelige målet med atferden, så fremt ønskets 
realisering innebærer en oppfyllelse av 
gjerningsinnholdet 

• Sannsynligheten for oppfyllelsen av elementene i 
gjerningsbeskrivelsen er uten betydning 

– Grensen mot den tillatte risiko 

– Enkelte straffebud krever en bestemt hensikt, f.eks. vinnings 
hensikt 
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• Visshetsforsett 

– Gjerningspersonen handler (eller unnlater å handle) 
vitende om at sannsynligheten for at alle elementene i 
gjerningsbeskrivelsen blir oppfylte er tilnærmet sikker 

– Grensen mot hensiktsforsettet 

 

 

Forts. 8.2. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – 
Forsettsformene  – Visshetsforsett 
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• Sannsynlighetsforsett 
– Gjerningspersonen handler (eller unnlater å handle) vitende 

om at det er overveiende sannsynlig (mer enn 51 % 
sannsynlig) at alle elementene i gjerningsbeskrivelsen dermed 
blir oppfylte  
• Gjerningspersonen tilstreber ikke direkte følgen, men 

regner det som mer sannsynlig at alle elementene i 
gjerningsbeskrivelsen blir oppfylte enn at de ikke blir 
oppfylte 

• NB! Det er gjerningspersonens subjektive oppfatning som 
er avgjørende ved sannsynslighetsvurderingen 
– I praksis må man imidlertid bygge på det ytre 

hendelsesforløp 
– Ved kvalifisert sannsynlighetsforsett kreves mer enn 

sannsynlighetsovervekt  
• Eks: strl. § 173 bokstav a: ” mot bedre vitende” 

Forts. 8.2. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– Forsettsformene – Sannsynlighetsforsett 
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• Dolus eventualis (positiv innvilgelse) 

– Gjerningspersonen har ansett det som mulig (mindre enn 
51% sannsynlig) – uten at det var vedkommendes ønske 
eller hensikt – at alle elementene i gjerningsbeskrivelsen vil 
kunne bli oppfylte, og velger likevel å foreta handlingen 

– Vilkår: 

• At vedkommende på gjerningstidspunktet innser 
muligheten av at gjerningsbeskrivelsen kan bli oppfylt og 
inntar det standpunkt at vedkommende uansett vil 
utføre handlingen 

forts. 8.2. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – Forsettsformene  
– Dolus eventualis 
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• Overlegg 
– Krav om at gjerningspersonen forut for gjerningsøyeblikket har overveid 

handlingen 
• motsetningen er impulshandling 

– Aldri vilkår for straff og  anses ikke lenger som en særskilt 
straffeskjerpende omstendighet i det enkelte straffebud, sml. tidligere 
rettstilstand. Overlegg  vil imidlertid  anses som en generell 
straffeskjerpende omstendighet i medhold av i strl. § 77 

Tid 

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

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

forts. 8.2. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – andre 
forsettsformer – særlig om overlegg  
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– Forsettsformene 

G
ra

d
 a

v 
sa

n
n

sy
n

lig
h

et
 

Sannsynlighet  
>50% 

Visshetsforsett 

Sannsynlighetsforsett 

Dolus eventualis (positiv innvilgelse) 

Kvalifisert sannsynlighetsforsett 

Hensiktsforsett 

forts. 8.2. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – 
Forsettsformene – Oppsummering  
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8.3. Uaktsomhet – legaldefinisjon  

 

Straffeloven § 23. Uaktsomhet 

”Den som handler i strid med kravet til forsvarlig 
opptreden på et område, og som ut fra sine 
personlige forutsetninger kan bebreides, er 
uaktsom. 

 

Uaktsomheten er grov dersom handlingen er 
svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk 
bebreidelse” 
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• Uaktsomhet 
– De to komponentene:  

• Avvik fra objektivt forsvarlig handlemåte og fravær av 
relevante subjektive unnskyldningsgrunner 

– Ad avvik fra objektivt forsvarlig handlemåte:  
• Hva var generelt sett forsvarlig i den situasjonen som 

forelå? 
–Aktsomhetsnormen 

» Utgangspunktet er alltid den konkrete situasjon 
» Momenter, bl.a.:   

• Tid til disposisjon  
• Handlingsalternativer 
• Spesialregler/-atferdsnormer kan gi veiledning. Eks: 

• Vegtrafikkloven § 3 / trafikkreglene 
• Sedvaner (vil kunne sensureres av domstolene, jf. Rt. 

2004 s.698) 
• Rolleforventninger 

• Effektivitetshensyn 
» Objektiv norm 

• ikke ansvar hvis innenfor normen 
 

forts. 8.3. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– Uaktsomhet – innledning   
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– Ad subjektive unnskyldningsgrunner:  

• Trekk ved gjerningspersonen som gjør avviket fra den 
forsvarlige handlemåte unnskyldelig 

– personlige forutsetninger 

» eks. ung alder, lav intelligens, svekket syn og hørsel  

» tas hensyn til, men gjerningspersonen må 
kompensere for og ta hensyn til ens manglende 
personlige forutsetninger  

 

forts. 8.3. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– Uaktsomhet – innledning   
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• Uaktsomhet inndelt etter graden av klanderverdighet 
– Grov uaktsomhet,strl. § 23 annet ledd: 

• ” handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk 
bebreidelse” 
– måtte forstått 

• I forarbeidene er det forutsatt at det skal litt mindre til enn 
tidligere for at denne skyldformen er oppfylt  

– Simpel uaktsomhet 
• den vanlige form 

– burde forstått 
• eks: Straffeloven § 281 

– Liten uaktsomhet (”culpa levissima”)  
• Skadelig følge som gjerningspersonen kunne ha forutsett 

– ikke noe strengt krav, men mer enn en teoretisk mulighet 
– kunne forstått 

» Etter tidligere rettstilstand nokså praktisk, jf. bl.a. strl. 
1902 § 43 (”kunde have indseet Muligheden”) 

» I dagens lov er culpa levissima, med ett unntak (jf. strl. § 
328 andre ledd) avskaffet 

forts. 8.3. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – 
Uaktsomhet – uaktsomhetsformer 1 
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forts. 8.3. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – 
Uaktsomhet – uaktsomhetsformer 2 

• Uaktsomhet inndelt etter hva gjerningspersonen innså 

• Bevisst uaktsomhet:  

– Innså at man tok en risiko  

• Ubevisst uaktsomhet:  

– Innså ikke at man tok en risiko 

• Grensen mot forsett 

• bevisst uaktsomhet / dolus 
eventualis/sannsynlighetsforsett 
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8.4. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
–Hva må skylden omfatte?  

– utgangspunktet: dekningsprinsippet 
• Dekningsprinsippet  

– Skylden må omfatte alle elementer i det objektive 
gjerningsinnhold 

– Gjerningspersonen skal bedømmes ut fra sin oppfatning av 
faktum 
• Herunder:  

– også omstendigheter som har betydning for 
straffbarheten uten å fremgå av det enkelte 
straffebud 

» straffrihetsgrunner 
– omstendigheter som nedsetter straffeskylden 

» Eks: Rt. 1983 s. 1268 (”Ludderkjennelsen”) 
– (I tillegg: den rettslige bedømmelsen av de faktiske 

omstendighetene  
• dvs. det må ikke foreligge rettsvillfarelse)  
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forts. 8.4. Unntak fra dekningsprinsippet– subjektivt 
overskudd og underskudd, samt ulike former for 

villfarelse  
• Subjektivt overskudd:  

– Straff forutsetter ytterligere skyld enn det som kreves i 
relasjon til den straffbare handlingen  
• den forbryterske vilje må være større enn bare det å 

gjennomføre den straffbare handlingen 
– eks. 

»  Terrorhensikt, jf. straffeloven § 131  
• Subjektivt underskudd (objektivt overskudd): 

– Elementer i det objektive gjerningsinnhold der det ikke kreves 
skyld 
• Eks:  

–Vegtrafikkloven § 22, jf. § 31 
» Promillens størrelse 

• Ulike former for uvitenhet/villfarelse 
– Villfarelse uten betydning for straffverdigheten 

• Eks. ”feiltrefftilfellene” 
– etter omstendighetene uaktsom faktisk villfarelse 
– ikke-unnskyldelig rettsvillfarelse 
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8.5. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– skyldkravet ved villfarelse – faktisk uvitenhet 

• Faktisk uvitenhet – hovedreglene (jf. strl. § 25) 

– Utgangspunktet: Skylden må dekke de omstendighetene 
som gjør at handlingen  

• i) rammes av et straffebud, og  

• ii) ikke omfattes av en straffrihetsgrunn 

– Men er villfarelsen uaktsom kan straffebud som rammer 
uaktsomhet komme til anvendelse, jf. straffeloven § 25 
annet ledd 
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forts. 8.5. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– skyldkravet ved faktisk villfarelse 
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forts. 8.5. Tredje vilkår: Subjektiv skyld – skyldkravet 
ved villfarelse  

– skyldkravet ved rettsuvitenhet 
• Rettsuvitenhet = tar feil av rettsregler, eksistens eller innhold 

– Straffeloven § 26 

• ”straffes når uvitenheten er uaktsom” 

– streng aktsomhetsnorm 

• Hensyn: effektivitet 

• Avgjørende er ikke om en regel er mer eller mindre 
tvilsom, men om gjerningspersonen lojalt har innrettet 
seg etter lovens formål 

• Momenter, bl.a.:  

– ny regel,  

– utlending,  

– personlige forutsetninger 

» næringsdrivende, eget fagområde 
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forts. 8.5. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– forholdet mellom faktisk og rettslig uvitenhet 

7
8 



forts. 8.5. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– forts. forholdet mellom faktisk og rettslig uvitenhet 

 Therese smører leppene med en krem.  
Kremen inneholder stoffet Klostebol. 

 
Legemiddelloven § 24a, jf. § 31: 

”Det er forbudt å … bruke stoff som er regnet  
som dopingmidler …” 

 

Faktum 

Juss 

Faktisk uvitenhet: Villfarelse om et aspekt ved hendelsesforløpet  

Rettslig uvitenhet: Villfarelse om hvordan hendelsesforløpet skal bedømmes rettslig  

”Jeg visste ikke at 
det var Klostebol i 

den kremen.” 

”Jeg visste ikke at 
Klostebol var 
regnet som 

doping.” 
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8.6. Tredje vilkår: Subjektiv skyld  
– kort om skyldvurderingen ved medvirknings- og 

forsøkshandlinger 
• Medvirkningshandlinger  

– Medvirkeren kan straffes for medvirkning dersom 
vedkommende har vært klar over at hovedmannen skal 
gjennomføre en straffbar handling (når skyldkravet er 
forsett) eller burde ha vært klar over det (når skyldkravet er 
uaktsomhet) 

• Forsøkshandlinger 
– Straff for forsøk forutsetter at gjerningspersonen har 

fullbyrdelsesforsett  
• Forsøk på uaktsom lovovertredelse er i utgangspunktet 

ikke straffbart 
–Men for straffebud som retter seg mot forsøket som 

sådan, vil handlingen kunne representere fullbyrdet 
overtredelse  
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9. Fjerde straffbarhetsvilkår 
– tilregnelighet 
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9. Ansvarslæren – fjerde vilkår 

ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff  

Objektive straffbarhetsvilkår  Subjektive straffbarhetsvilkår  

 
(1)  
Overtredelse av  
straffsanksjonert 
regel 

 
(2)  
Fravær av 
straffrihetsgrunner 
 

Øvrige vilkår  

•Lovsprinsippet 
•Unnlatelse 
•Forsøk 
•Medvirkning 

 
 
 
 

Generelle 
•Nødrett 
•Nødverge 
•Samtykke  
(osv.) 
 
Spesielle 
•Sprøyterom 
 

(3)  
Subjektiv skyld 
 

 
(4)  
Skyldevne 
(tilregnelighet) 

 

•Påtaleregler 
•Foreldelse  
•Konkurrens 
•etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Skyldformer 
  - Forsett  
  - Uaktsomhet 
•Skylddekning 
•Faktisk og rettslig 
  villfarelse 

•Kriminell lavalder 
•Psykisk utviklings- 
hemming 
•Psykose 
•Bevisstløshet 
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9.1. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– innledning  

• Begrepet tilregnelighet 

– Personlige forutsetninger for straff 

– Sjelelig sunnhet og modenhet 

• Hensyn 

– Bebreidelse, prevensjon, samfunnsbeskyttelse 

• Det medisinske system 

– Loven beskriver de tilstander som utelukker straffansvar 

– Uten betydning om tilstanden har innvirket på handlingen 

• Tilregnelighet må foreligge i gjerningsøyeblikket 
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9.2. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– forhold som utelukker skyldevne  

• Fire forhold utelukker skyldevne, jf. 
straffeloven § 20 

– Gjerningspersonen var under 15 år 

– Gjerningspersonen var psykotisk 

– Gjerningspersonen var psykisk utviklingshemmet i 
høy grad 

– Gjerningspersonen har en sterk 
bevissthetsforstyrrelse 

• Både absolutt og relativ bevisstløshet utelukker 
skyldevne 

84 



forts. 9.2. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– forhold som utelukker skyldevne –  

Den kriminelle lavalder 

• Barn under 15 år er straffri  

– Straffeloven § 20 første ledd bokstav a 
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forts. 9.2. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– forhold som utelukker skyldevne –  

Psykisk utviklingshemming  
• Psykisk utviklingshemming i høy grad medfører straffrihet 

– Straffeloven § 20 første ledd bokstav c 

– Psykisk utviklingshemming 

• Medfødt eller i tidlig barndom ervervet mangel på det 
intellektuelle område 

– Hva er ”i høy grad” 

• Utgangspunkt IQ på ca 55 

• Totalbedømmelse av funksjonsevnen 

• Reaksjon når gjerningspersonen er psykisk utviklingshemmet i 
høy grad 

– Overføring til tvungen omsorg, straffeloven §§ 63-64 
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forts.  9.2. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– forhold som utelukker skyldevne –  

Psykoser 

• Psykose medfører straffrihet 

– Straffeloven § 20 første ledd bokstav b 

– Psykose 

• Manglende evne til realistisk vurdering av forholdet 
til omverdenen 

• Reaksjon når gjerningspersonen er psykotisk 

– Overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. straffeloven 
§ 62 

• Andre psykiske lidelser 
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forts.  9.2. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– forhold som utelukker skyldevne –  

 Sterk bevissthetsforstyrrelse 

• Hovedregel: sterk bevissthetsforstyrrelse medfører 
straffrihet  
– Straffeloven § 20 første ledd bokstav d 
– Bevisstløshet 

• Absolutt bevisstløshet 
– All evne til sansning og bevegelse er borte 

• Relativ bevisstløshet 
– Evne til sansning og bevegelse, men forbindelsen til det vanlige ”jeg” 

er borte 

– Reaksjon når gjerningspersonen er bevisstløs 
• Overføring til tvungent psykisk helsevern, straffeloven § 62 
 

• Unntak: Bevisstløshet som følge av selvforskyldt rus 
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9.3. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– Rushandlinger – innledning   

• Hva er rus? 
– Påvirkning fra (et eller flere) kjemisk stoff(er) 
 

• Hvordan kan rus ha strafferettslig betydning? 
– Rusen kan påvirke de subjektive vilkårene for straff 

• Ved å medføre faktisk villfarelse 
• Ved å medføre psykose eller bevisstløshet 

– Spørsmålet blir i så fall om vi skal frifinne 
• Ikke all beruselse er strafferettslig relevant 
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9.3. Fjerde vilkår: Tilregnelighet  
– Rushandlinger – Nærmere om straffelovens 

regulering 
• Straffelovens regulering av rus 

– Selvforskyldt beruselse hindrer ikke straffansvar 
• Rusen medfører faktisk villfarelse  

– Skylden skal fingeres (straffeloven §§ 20 annet ledd og 25 
tredje ledd) 

– Hensikt og overlegg kan ikke fingeres 
• Rusen medfører fravær av skyldevne  

– Skal ses bort fra den manglende skyldevne (straffeloven § 20 
annet ledd) 

• Når er rusen selvforskyldt? 
– Ingen krav til typen rusmiddel eller typen inntak 
– Rusen er selvforskyldt når det kan legges gjerningspersonen til last at 

vedkommende inntok et så stort kvantum rusmidler at vedkommende 
måtte regne med muligheten av å miste den fulle kontroll over seg 
selv 

– Det avgjørende: Bebreides for beruselsen, ikke dens konsekvenser 
– Ikke bebreides hvis vedkommende f.eks.: 

• ble tvunget til å innta rusmidler 
• verken visste eller burde visst at vedkommende inntok rusmidler 
• atypisk rus 
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10.  Øvrige vilkår 
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10. Ansvarslæren – øvrige vilkår 

ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff  

Objektive straffbarhetsvilkår  Subjektive straffbarhetsvilkår  

 
(1)  
Overtredelse av  
straffsanksjonert 
regel 

 
(2)  
Fravær av 
straffrihetsgrunner 
 

Øvrige vilkår  

•Lovsprinsippet 
•Unnlatelse 
•Forsøk 
•Medvirkning 

 
 
 
 

Generelle 
•Nødrett 
•Nødverge 
•Samtykke  
(osv.) 
 
Spesielle 
•Sprøyterom 
 

(3)  
Subjektiv skyld 
 

 
(4)  
Skyldevne 
(tilregnelighet) 

 

•Påtaleregler 
•Foreldelse  
•Konkurrens 
•etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Skyldformer 
  - Forsett  
  - Uaktsomhet 
•Skylddekning 
•Faktisk og rettslig 
  villfarelse 

•Kriminell lavalder 
•Psykisk utviklings- 
hemming 
•Psykose 
•Bevisstløshet 
 

92 



10.1 Øvrige vilkår – 
Påtalereglene 

• Domstolene kan ikke igangsette straffesak på eget initiativ 
– Straffeprosessloven § 63: ”Domstolene trer bare i virksomhet 

etter begjæring av en påtaleberettiget, og deres virksomhet 
opphører når begjæringen blir tatt tilbake” 

– Det må altså foreligge påtalebegjæring fra en påtaleberettiget 
 

• Hovedregelen er at det er den offentlige påtalemyndigheten som 
begjærer påtale 

– Straffeprosessloven § 62 a:  
 ” Den offentlige påtalemyndighet skal påtale straffbare handlinger 

når ikke annet er bestemt ved lov. 
  For overtredelse av straffebud med en strafferamme på 2 år eller 

lavere kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale. 
Ved vurderingen av om allmenne hensyn foreligger, legges det 
blant annet vekt på overtredelsens grovhet, hensynet til den 
alminnelige lovlydighet og om den fornærmede, en annen som har 
lidt skade ved overtredelsen, eller vedkommende berørte 
myndighet ønsker påtale.” 
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10.2. Straffelovgivningenes stedlige virkeområde 
(straffeloven §§ 4-7)  

• Straffeloven § 4: Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i 
Norge og på norske jurisdiksjonsområder mv 

 

• Straffeloven § 5:  Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i 
utlandet 

 

• Straffeloven § 6: Særlig folkerettslig grunnlag til å strafforfølge  

 

• Straffeloven § 7: Handling som anses foretatt på flere steder 
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Forts. 10.3. Straffelovgivningen i tid 

• Straffeloven § 3 

– Handlingstidens lov, med mindre den nye loven gir det 
gunstigste resultat 

• Modifikasjon 1:  

–Ved endring til gunst er det avgjørende kriterium 
om lovendringen ”skyldes et endret syn på hvilke 
handlinger som bør straffes, eller et endret syn på 
bruken av strafferettslige reaksjoner” 

• Modifikasjon 2:  

–Gjelder ikke tidsbegrensede lover, 
blankettstraffebud, anke, gjenåpning, 
domstolsskapt rett 
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10.4. Foreldelse av straffeansvar 
• Foreldelse av adgangen til å reise straffesak  

– Straffeloven §§ 85-91 
– Ulike foreldelsesfrister, beregnet ut fra det straffbare forholds 

alvorlighet, jf. straffeloven § 86 første ledd.  
• De alvorligste overtredelsene foreldes aldri, jf. strl. § 91 

• Begrunnelse for regler om foreldelse 
– Bevismomentet 
– Prevensjonsmomentet  
– Behovet for straff avtar  
– Mothensynene blir sterkere  

• Nærmere om beregningen av foreldelsesfrister: 
– Friststart (straffeloven § 88):  

• Hovedregel: «fra den dag det straffbare forhold er opphørt»  
• Unntak.: «fra den dag fornærmede fyller 18 år» 

– Jf. straffeloven  §§ 253, 257, 282, 284, 299 og 302 
– Fristavbrudd:  

• Da den mistenkte ble siktet  
– Fristens lengde:  

• avhenger av maksimumsstraffen for vedkommende straffebud 
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Separate overtredelser eller 
fortsatt forbrytelse? 

§ 231 

§ 231 
§ 231 

Samme 
handling 

§ 291 

§ 274 § 263 

REALKONKURRENS IDEALKONKURRENS 

Utgjør én handling 
overtredelse av ett eller flere 

straffebud? 

10.5. Øvrige vilkår – 
konkurrens – problemstillingen  
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10.5. Øvrige vilkår – 
konkurrens – nærmere om begrepet  

• Hva er konkurrens? 
– Sammenstøt av forbrytelser 
– Sondring mellom realkonkurrens og idealkonkurrens 

• Realkonkurrens omhandler spørsmålet om flere handlinger skal 
anses som overtredelse av ett eller flere straffebud.  
– Hovedregel: Én handling = ett lovbrudd, flere handlinger vil 

være flere overtredelser 
• Eks:  

– Peder Ås kjører bil fra Strømstad på vei til Oslo, men 
stoppes av politiet i 144 km/t i nærheten Rygge 
flyplass med 1 kg. amfetamin i bagasjen og 1,9 i 
promille (ulikartet realkonkurrens) 

– Peder Ås stjeler én mobiltelefon på T-banen og dagen 
etter ytterligere én mobiltelefon på Karl Johan (likartet 
realkonkurrens)  

– Unntak: Nærhet i tid, sted og forsett = fortsatt forbrytelse  
• Eks: Butikkmedarbeider Peder Ås stjeler 1 000 kroner fra 

kassen hver dag over en periode på ett år 
– Én overtredelse av straffeloven § 325 (grovt underslag) 

– Én forbrytelse per fornærmet 
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forts. 10.5. Øvrige vilkår – 
konkurrens – nærmere om begrepet idealkonkurrens   

• Idealkonkurrens omhandler spørsmålet om én handling kan 
representere en overtredelse av flere straffebud.  
– Eks:  

• Peder Ås sprenger en bygning med det formål å drepe de 
10 personene som oppholder seg der. Dersom formålet 
oppnås, står man overfor 10 overtredelser av straffeloven § 
275 (likartet idealkonkurrens).  
–Omfattende materielle skader vil i tillegg kunne rammes 

av straffeloven § 352 (grovt skadeverk). Dersom disse 
bestemmelsene også anvendes, står man overfor 
ulikartet idealkonkurrens 
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forts. 10.5. Øvrige vilkår – 
nærmere om betydningen av konkurrens 

• Strafferettslig, bl.a.:  
• strafferamme  

– én samlet straff for samtlige forhold, jf. straffeloven § 79 bokstav a 

• valg av straffebud (subsumsjonen) 
– vil ha prosessuell betydning 

• Foreldelse 
– bl.a. som følge av spørsmålet om fortsatt straffbart forhold og forhøyet 

strafferammer 

– Prosessuelt, bl.a.:  
• utforming av tiltalebeslutningen 

– straffeprosessloven §§ 252 og 254 

– Men ikke for påtalekompetansen, jf. straffeprosessloven §§ 65-67 og 
254 

• samme forhold 
– straffeprosessloven §§ 38, 51, 254 
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10.6. Om bevis –  uskyldspresumsjonen 
• Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, herunder at enhver 

rimelig tvil skal komme tiltalte til gode 
– Grl. § 96 annet  ledd. Se også EMK artikkel 6 nr 2 og SP art. 14 nr. 2 

• Begrunnelse:  

– ”bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt” 

• Stiller krav til hvor høy grad av sannsynlighet som kreves for domfellelse 
(beviskrav) 

• Stiller krav til hvordan offentlig myndighet behandler 
mistenkte/siktede/tiltalte forut, under og etter domstolsbehandlingen i 
straffesaker 

– En rekke straffeprosessuelle grunnprinsipper 

• bl.a. retten til kontradiksjon og  selvinkrimineringsvernet 

– Hva med media og andre private aktører? 

• En frifinnelse i straffesaken utelukker imidlertid ikke et erstatningsansvar 
(=sivilrettslig krav) 

– Stiller krav til hvordan domstolen begrunner erstatningsansvaret, jf. 
bl.a. Rt. 2003 s. 1671 
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• ”rimelig tvil” 
– tvil om faktum, ikke om rettsregler 
– kun den teoretiske tvil man kan se bort fra 

• tilnærmet 100% sikkerhet? 
– kravet gjelder ikke for hvert enkelt moment eller 

enkeltbevis, men samlet for alle bevisene i saken, jf. Rt. 
2005 s. 1353 avsnitt 14 

– Samme beviskrav for alle fakta i saken?  
• Sondring mellom   

– skyldspørsmålet (de fire straffbarhetsvilkårene) 
» prinsippet om at all tvil skal komme tiltalte til gode 

fullt ut 
– straffespørsmålet (reaksjonsfastsettelsen) 

» I utgangspunktet samme beviskrav, jf. bl.a. Rt. 1998 s. 
1945, men grensene for prinsippet om at all tvil skal 
komme tiltalte til gode er ikke like tydelige 

• eksempel på omvendt bevisbyrde  
• utvidet inndragning, jf. straffeloven § 68 
– prosessuelle spørsmål:  

» Sannsynlighetsovervekt, jf. bl.a. stprl. § 171 flg. 
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forts. 10.6. Om bevis –  nærmere om beviskravet 



forts. 10.6. Om bevis –  kort om bevisføringen og 
bevisvurderingen 

• Påtalemyndigheten har tvilsrisikoen (bevisføringsplikten) 
–Innebærer at det ikke er tiltalte som skal måtte bevise sin uskyld 

• I utgangspunktet fri bevisførsel 
– Dvs. at ethvert bevis kan føres, både fra aktoratets og 

forsvarets side 
• Begrenses av en rekke lovfestede og ulovfestede regler 

– Bl.a. straffeprosessloven § 117-125, samt en del begrensninger i medhold av 
EMK art 6 

• Muntlige forhandlinger og bevisumiddelbarhet 

• Fri bevisbedømmelse 
– Vektingen av bevisene er overlatt til domstolen 

– Avgjørelsen må imidlertid treffes på bakgrunn av det som er 
fremkommet i retten 
• Unntak: Vitterlige kjensgjerninger og erfaringssetninger 
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III 

REAKSJONSLÆREN 
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11. Straff og andre reaksjoner – Oversikt over 
reaksjonene 

• Reaksjoner som regnes som straff 
– Fengselsstraff 

– Bot 

– Forvaring 

– Samfunnsstraff 

– Ungdomsstraff 

– Rettighetstap 

 

• Reaksjoner som ikke regnes som straff 
– Straffutmålingsutsettelse 

– Tvungent psykisk helsevern/tvungen omsorg 

– Inndragning 

– Påtaleunnlatelse 

– Konfliktråd 

 
105 



11. Straff og andre reaksjoner – nærmere om 
reaksjonsfastsettelsen 

• Straffeloven §§ 77 og 78 kodifiserer sentrale 
straffutmålingsmomenter (hhv. skjerpende og formildende 
omstendigheter) 

– Se for øvrig også straffeloven §60 (straffutmålingsutsettelse) og  

 § 61 (straffutmålingsfrafall) 

• Sentrale momenter ved vurderingen av hva som konkret er 
passende straffereaksjon 

– Allmennpreventive hensyn 

• Rimelighet og rettferdighet 

– Handlingen, herunder den fornærmedes opptreden  

• Bl.a. handlingens grovhet og skyldgrad 

– Forhold ved lovbryteren 

• Bl.a. rehabiliteringsmoment  
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11. Straff og andre reaksjoner – fengselsstraff 
• Kan kun idømmes dersom straffebudet åpner for det 
• Strafferammer:  

– Den øvre strafferamme 
• Regulert i det enkelte straffebud, men må ses i sammenheng 

med bl.a. reglene om organisert kriminalitet, gjentagelse og 
konkurrens, jf. straffeloven § 79 

– Den nedre strafferamme 
• Hvis intet annet er bestemt: Fengsel i minst 14 dager 

(straffeloven § 31 annet ledd) 
• Noen bestemmelser har høyere minstestraff 

– Se f.eks. straffeloven § 292: Minstestraff på 3 års fengsel 
ved visse typer voldtekt 

• I visse tilfeller kan retten gå under minstestraffen, jf. f.eks. 
straffeloven § 80 

– Overlatt til rettens skjønn å avgjøre om det skal gis helt eller 
delvis betinget reaksjon, jf. straffeloven § 34 (vilkår §§ 35-37),  

 § 53 fjerde ledd og § 60 
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11. Straff og andre reaksjoner  
–  forvaring (strl. kap. 7) 

• Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff 
– Det fastsettes en foreløpig tidsramme for frihetsberøvelsen, jf. strl. § 43 

• Minstetiden vil som regel ikke være lenger enn inntil 10 år, lengstetiden 
inntil  21 år, (30 år for lovbrudd med 30 års strafferamme) 

• Lengstetiden kan forlenges med inntil 5 år av gangen 
– Ingen grense for antallet forlengelser 

• Hensyn: 
– Straff for begått lovbrudd 
– Beskyttelse av samfunnet mot fremtidige lovbrudd 

• Grunnvilkår: (strl. § 40) 
• En tidsbestemt straff anses ikke tilstrekkelig til å verne samfunnet, jf. strl. § 

40 første ledd 
–Beror på en nærmere vurdering av særvilkårene 

• Særvilkår :  
– Strl. § 40 første og annet ledd : 

• Begått en alvorlig forbrytelse 
• Nærliggende fare for tilbakefall 

– Strl. § 40 tredje og fjerde ledd 
• Begått en mindre alvorlig forbrytelse av samme art som i første ledd, og 

tidligere begått en forbrytelse som nevnt der 
• Nær sammenheng mellom de to forbrytelsene 
• Særlig nærliggende fare for tilbakefall 
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11. Straff og andre reaksjoner  
– bot 

• Fremgår som regel av bestemmelsen, men det kan alltids 
idømmes bot i tillegg til fengsel eller samfunnsstraff 

• Bøtestraffen går ut på å betale et beløp til det offentlige som 
straff for forbrytelsen 

• Utmåling 
– Størrelsen beror på de generelle straffutmålingsmomentene 

• I enkelte saker er imidlertid bøtenivået nokså standardisert, jf. promillesaker 
og mindre narkotikaovertredelser (besittelse eller bruk)  

• Skal særlig legges vekt på domfeltes formuesforhold, jf. straffeloven § 53 
annet ledd, noe som gjelder generelt 

– Med mindre domfelte var under 18 år på gjerningstidspunktet, skal 
det fastsettes subsidiær fengselsstraff, jf. straffeloven § 55 
• Fra 1 dag og oppad begrenset til maksimalt 120 dager 

• Bøter må ikke blandes sammen med 
– i) erstatning til de fornærmede 
– ii) inndragning, dvs. avgivelse av beløp/gjenstand til staten fordi 

det/den har blitt til ved, eller er brukt til å begå, et lovbrudd 
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11. Straff og andre reaksjoner  
– samfunnsstraff 

• Strl. kap. 8  
• Straff i form av samfunnsnyttig tjeneste, deltakelse i program eller 

andre tiltak som er ment å motvirke kriminalitet 
• Idømmes i stedet for fengsel  
• Vilkår 

– (som hovedregel) dersom det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere 
straff enn fengsel i 1 år,  

– hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, og 
– lovbryteren samtykker og har bosted i Norge 

• Utmåling: 
– Samfunnsstraff utmåles i et visst antall timer  

• fra 30 til 420 timer  

– Kan kombineres med bot og ubetinget fengsel 
– Det utmåles alltid en subsidiær fengselsstraff og en gjennomføringstid  

• Samfunnsstraffen gjennomføres i regi av det lokale friomsorgskontor 
– Brudd på vilkårene, herunder ny straffbar handling før utløpet av 

gjennomføringstid, vil kunne medfører at den subsidiære fengselsstraffen 
må avsones 
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11. Straff og andre reaksjoner  
– særreaksjoner overfor utilregnelige 

• Personer med sterk bevissthetsforstyrrelse og 
psykotiske 

– Dom på tvungent psykisk helsevern, jf. § 62 

– Vilkårene er de samme som for forvaring 

 

• Psykisk utviklingshemmede  

– Dom på tvungen omsorg, jf. § 63 

– Vilkårene er de samme som for tvungent psykisk 
helsevern 
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11. Straff og andre reaksjoner  
– ungdomsstraff 

• Strl. kap,. 8 a 

– Ny straffereaksjon i kraft fra 1. juli 2014 og er en del av 
statens målsetting om at barn ikke skal settes i fengsel 

• Straffen er aktuell for ungdom mellom 15 og 18 år som har 
begått gjentatt eller alvorlig kriminalitet.  

• Straffen skal sones i frihet og gjennomføres i regi av 
konfliktrådet, med bistand fra bl.a. kriminalomsorgen 

• Se for øvrig straffeloven § 33 
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11. Straff og andre reaksjoner  
– foretaksstraff 

• Straffeloven §§ 27 og 28 
– Legaldefinisjon av foretak, jf. straffeloven § 27 annet ledd 

• Omfatter både offentlige og private virksomheter, uansett organisering 
• Vilkårene for foretaksstraff, § 27 

– ” straffebud er overtrådt av noen” 
• Alle straffebud og ved formuleringen ”selv om ingen enkeltperson har 

utvist skyld …” har lovgiver markert at ansvaret er objektivt 
– ”på vegne av” 

• tilknytningskrav dvs. at noen har positiv hjemmel til å handle på vegne av 
foretaket 
– Omfatter både egne ansatte og selvstendig oppdragstakere 
– avgrenses mot illojale handlinger 

• større begrensning strafferettslig, særlig hvis fremmet egeninteresser på 
bekostning av foretaket 

• Fakultativ bestemmelse, jf. ”kan” 
– momentene fremgår av straffeloven § 28 

• Utmåling:  
– Bot (og unntaksvis rettighetstap), jf. § 27 tredje ledd 

• I enkelte tilfeller vil foretaket utestenges fra anbudskonkurranse som følge av 
straffen  
– Er ikke å anse som straff, men vil ofte være mer følbart for selskapet 
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IV 

SPESIELL STRAFFERETT 
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11.  Innledning  
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Generelt om spesiell strafferett og pensum  

• Kapittel 8 (8.1-8.3) Narkotika 

• Kapittel 10 Voldslovbrudd 

• Kapittel 11 Seksuallovbrudd 

• Kapittel 12 Vinningslovbrudd 

• Kapittel 13 (13.1-13.4) Skadeverk 

• Kapittel 15 Bedrageri og lignende økonomisk kriminalitet 
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12. Narkotikaovertredelser 
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12.1  Narkotikaovertredelser 
• I kapittel 23: «Vern av folkehelsen og det ytre miljø» 
• Straffeloven § 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 
• Også uaktsom overtredelse rammes, jf. strl. § 231 

annet ledd.  
• Straff:  

– Bøter eller fengsel inntil 2 år 
– Ved uaktsom overtredelse: Bøter eller fengsel inntil 

1 år 118 



12.2. Grov narkotikaovertredelse 

• Straffeloven § 232   
– ” (…)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.” 
• Straff:  

– 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 
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13. Voldslovbrudd 
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13.1. Kroppskrenkelse 
• Kroppskrenkelse, strl. § 271: ”Med bot eller fengsel inntil 1 år 

straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen 
måte krenker ham fysisk. 
– ”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 
– Straffrihetsgrunner 

• Samtykke 
• Provokasjon 
• Retorsjon 

– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16 
– Skyldkravet er forsett og straffen er bot eller fengsel inntil 1 år 

• Grov kroppskrenkelse, strl. § 272: 
– Forsett mht. selve voldshandlingen, men tilstrekkelig med 

uaktsomhet mht. følgen (sterk smerte, skade eller død), jf. strl. 
§ 24 

– Straff en fengsel inntil 6 år 
– Straffrihetsgrunner 121 



13.2. Kroppsskade 
• Kroppsskade, strl. § 273:  

– 1. alt: “skader en annens kropp eller helse” 
• “skade”:  skjønnsmessig helhetsvurdering hvor skadens art, varighet 

og omfang tas i betraktning  
– 2. alt: “gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller 

liknende tilstand hos en annen” 
– Straffrihetsgrunner 
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16 
– Skyldkravet er forsett og straffen er fengsel inntil 6 år 

• Grov kroppsskade, strl. § 274 
– Delt skyldkrav: Forsett mht. selve voldshandlingen, men tilstrekkelig 

med uaktsomhet mht. s.k. uforsettlige følger, jf. strl. § 24 
– Straffen er fengsel inntil 10 år 
– Straffrihetsgrunner 

• Uaktsom grov kroppsskade, strl. § 280 
– “betydelig skade på kropp eller helse”, jf. strl. § 11 
– Straff: fengsel inntil 3 år 

• Forbund om å volde betydelig skade på kropp og helse rammes av 
strl. § 279 
– Straffes med fengsel inntil 10 år 
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13.3. Drap 
• Straffeloven § 275 (forsettlig drap) 

– Ordlyden:” Den som dreper en annen” 
• Årsakssammenheng mellom handlingen(unnlatelsen) og 

dødsfølgen 
– Skyldkrav 

• Forsett  
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16 
– Skyldkravet er forsett og straffen er fengsel inntil 6 år 
– Straff 

• Fengsel i minst 8 år og inntil 21 år 
– Straffrihetsgrunner 

• Straffeloven § 281 (uaktsomt drap) 
– Rammer den som uaktsomt forvolder en annens død (uaktsomt 

drap) 
• Drap begått med samtykke fra fornærmede, medvirkning til selvmord 

og medlidenhetsdrap rammes av egne bestemmelser, jf. strl. §§ 276-
278 

• Forbund om drap rammes av strl. § 279 
– Straffes med fengsel inntil 10 år 123 



13.4. Hensettelse i hjelpeløs tilstand m.v., strl. § 288 

• ” hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv” 

– Gjerningspersonen har fremkalt hjelpeløsheten, jf. ”hensetter” 

• ” unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en 
plikt til å dra omsorg for.” 

– Bestemmelsene kommer til anvendelse uavhengig hvem som har 
fremkalt hjelpesløsheten 

– Alternativet forutsetter et pliktforhold mellom partene 
(omsorgsansvar) 

– Omsorgsansvaret kan følge av stilling, avtale eller som følge av 
gjerningspersonens handlinger/unnlatelser 

• Rammer unnlatelse av å oppfylle en hjelpeplikt  

• Kan straffes selv om skader ikke oppstår  

• Skyldkravet er forsett og overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år.  

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

• Straffrihetsgrunner  
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13.5. Forsømmelse av hjelpeplikt, strl. § 287  
• To alternativer:  

– ” (…)den som unnlater 

• ”a) etter evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste 
livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse, eller 

• b) ved anmeldelse eller på annen måte etter evne å avverge brann, 
oversvømmelse, sprengning eller lignende ulykke som medfører 
fare for menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse” 
[mine uthevelser] 

• Brudd på hjelpeplikten straffes ikke når plikten ikke kan ”oppfylles uten å 
utsette seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse” 

• Rammer unnlatelse og gjerningspersonen kan straffes selv om skadefølger 
ikke oppstår  

• Skyldkravet er forsett og overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil 
6 måneder 

• Medvirkning straffbart – ikke forsøk, jf. strl. § § 15 og 16 
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13.6. Mishandling i nære relasjoner 

• Straffeloven § 282 
– ” den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller 

andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler” 
• ”mishandler”: Ikke-uttømmende oppregning 
• ”alvorlig eller gjentatt”: likverdige alternativer  

– Opplistning av fem vernede persongrupper 
– Skyldkravet er forsett og overtredelse straffes med inntil 6 år 
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16 

• Straffeloven 283 
– Ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter som skal 

tillegges vekt 
• Delt skyldkrav: Forsett mht. selve voldshandlingen, men 

tilstrekkelig med uaktsomhet mht. s.k. uforsettlige følger, jf. 
strl. § 24 

• Straff: fengsel inntil 15 år 
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14. Seksuallovbrudd 
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14.1. Sentrale begreper 

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

• Seksuell omgang 
– Den groveste formen for seksuelt overgrep; samleie, 

masturbering 

• Seksuell handling 
– Berøring, beføling 

• Seksuelt krenkende eller annen uanstendig 
adferd 
– Den minst alvorlige formen. Ikke berøring. Overfor 

noen, ikke med 
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14.2. Voldtekt, strl. § 291 
• Strl. 291: ” Den som 

– a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, 
– b)har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand 

til å motsette seg handlingen, eller 
– c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller 

til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. 
• Skyldkravet er forsett 
• Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16 
• Straff: inntil 10 års fengsel, men ved voldtekt til samleie er straffen fengsel fra 3 inntil 15 år, 

jf. strl. § 292 
• Grov voldtekt, strl. § 293 

– Bestemmelsen inneholder en ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter som 
skal tillegges vekt 

– Straffes med fengsel inntil 21 år 
• Gjelder også hvis gjerningspersonen tidligere er domfelt for tilsvarende 

overtredelser 
• Grov uaktsom voldtekt, strl. § 294 

– Rammer de tilfeller hvor gjerningspersonen har vært i uvitenhet mht. deler av den 
objektive gjerningsbeskrivelse i strl. § 291 

– Grov uaktsomhet er definert i strl. § 23 
– Straff: fengsel inntil 6 år, men økes til inntil 10 år så fremt handlingen er begått under 

omstendigheter som nevnt i strl. § 293 
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14.3. Seksuelle overgrep mot barn 

• Seksuell omgang med barn under 14 år, strl. § 299 
• Grov voldtekt av barn under 14 år, strl. § 301 
• Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, strl. § 302 
• Grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år, strl. § 

303 
• Incest mv. strl. §§ 312-314 
• Seksuell handling med barn under 16 år, strl. § 304 
• Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år 
• Grooming, strl. § 306 
• Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning 

som seksualiserer barn, strl. § 310 
• Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller som 

seksualiserer barn, strl. § 311 
• Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige, strl. § 316 
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14.4. Andre seksuallovbrudd 

• Misbruk av overmaktsforhold og lignende, strl. § 295  
• Seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon, strl. § 

296 
• Seksuell handling uten samtykke, strl. § 297 
• Seksuell krenkende atferd, strl. § 298 
• Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon, strl. 315  
• Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne, strl. § 316 
• Pornografi, strl. § 317 
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15. Vinningslovbrudd 
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15.1. Tyveri 

• Tyveri, strl. 321 
– “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” 

– Skyldkravet er forsett (inkl. forsett om en uberettiget vinning) og 
straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år 

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

• Grovt tyveri, strl. 322 
– Inneholder en ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter som 

det særlig skal legges vekt på i vurderingen 
– Skyldkravet er forsett og straffen er fengsel inntil 6 år 

• Mindre tyveri, strl. 323 
– ” når straffskylden er liten fordi det gjelder en ubetydelig verdi og 

forholdene for øvrig tilsier det” 
– Skyldkravet er forsett 
– Straffes med bøter 

• Forsøk rammes dermed ikke, jf. strl. § 16 
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15.2. Underslag 
• Underslag, strl. 324 

– “(…) den som med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller 
andre rettsstridig” 
• a) tilegner seg en løsøregjenstand eller pengefordring som han 

besitter, men som tilhører en annen, eller 
• b) forføyer over penger han har innfordret for en annen, eller som på 

annen måte er betrodd ham” 
– Skyldkravet er forsett (+ forsett mht. uberettiget vinning) og straffen er 

bøter eller fengsel inntil 2 år 
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. § § 15 og 16 

• Grovt underslag, strl. 325 
– Inneholder en ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter som 

det særlig skal legges vekt på i vurderingen 
– Skyldkravet er forsett og straffen er fengsel inntil 6 år 

• Mindre underslag, strl. 326 
– ” når straffskylden er liten fordi det gjaldt en ubetydelig verdi og 

omstendighetene for øvrig tilsier det” 
– Skyldkravet er forsett og straffes med bøter  

• Forsøk rammes dermed ikke, jf. strl. § 16 

134 



15.3. Ran 
• Ran, strl. 327 

– “(…) den som med forsett om å skaffe seg eller andre en 
uberettiget vinning øver vold mot en person, setter ham ute av 
stand til forsvar eller ved trusler fremkaller alvorlig frykt for vold 
mot noen, og derved” 
• a) bemektiger seg en gjenstand som tilhører en annen, eller 
• b) tvinger noen til å handle slik at det medfører tap eller fare 

for tap for ham eller den han handler for.”  
– Skyldkravet er forsett (+ forsett mht. uberettiget vinning) og 

straffen er bøter eller fengsel inntil 6 år 
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. §§ 15 og 16 

• Grovt ran, strl. 328 
– Inneholder en ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter 

som det særlig skal legges vekt på i vurderingen 
– Straffen er fengsel inntil 15 år, men økes til inntil 21 år dersom 

ranet har hatt til følge død eller betydelig skade på kropp eller 
helse 

– Skyldkravet er forsett, men  lett uaktsomhet (culpa levissima) mht. 
eventuell døds- eller skadefølge 

• Forbund om ran, strl. 329 
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15.4. Heleri og hvitvaskning 
• Heleri, strl. 332 

– “(…) den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar 
handling” 

– Skyldkravet er forsett, men etter strl. § 335 rammes også uaktsomt heleri   
– Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år 
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. §§ 15 og 16 

• Grovt heleri, strl. 333 
– Inneholder en ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter som det 

særlig skal legges vekt på i vurderingen 
– Skyldkravet er forsett. Straffen er fengsel inntil 6 år, men inntil 15 år dersom 

utbyttet stammer fra grovt ran, grov menneskehandel eller særlig grov 
narkotikaovertredelse 

• Mindre heleri, strl. 334 
– ” når straffskylden er liten fordi handlingen som utbyttet stammer fra, 

størrelsen på utbyttet eller omstendighetene for øvrig tilsier det” 
– Skyldkravet er forsett og straffes med bøter. Forsøk rammes dermed ikke, jf. 

strl. § 16 
• Hvitvasking, strl. § 337 

– Rammer etterfølgende bistand og selvvaskingstilfellene 
– Skyldkravet er forsett, men også uaktsom hvitvasking rammes, jf. strl. § 340 
– Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år 

• Grov hvitvasking og mindre hvitvaskning, strl. § 338 og strl. § 339 
– Tilsvarende innhold som strl. § 333 og § 334.  

• Forbund om heleri og forbund mot hvitvasking, strl. § 336 og strl. § 341 
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15.5. Andre vinningslovbrudd 

• Utpressing, strl. 330 

• Grov utpressing, strl. § 331 

• Brukstyveri av motorvogn mv., strl. § 342 

• Ulovlig bruk av løsøre mv., strl. § 343 og strl. § 344 

• Besittelseskrenkelse, strl. § 345 

• Ulovlig bruk mv. av fast eiendom, strl. § 346 
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16. Skadeverk 
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16.1. Skadeverk 
• Skadeverk, strl. 351:  

– Første ledd: ”(…)den som skader, ødelegger, gjør ubrukelig eller forspiller en 
gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen” 

– Annet ledd: ” (…) den som uberettiget endrer, gjør tilføyelser til, ødelegger, 
sletter eller skjuler andres data.” 

– Skyldkravet er forsett og straffen er bøter eller fengsel inntil 1 år 
– Medvirkning og forsøk rammes, jf. strl. §§ 15 og 16 

• Grovt skadeverk, strl. 352 
– Inneholder en ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter som det 

særlig skal legges vekt på i vurderingen 
– Skyldkravet er forsett mht. den skadevoldende handling, men tilstrekkelig med 

uaktsomhet mht. s.k. uforsettlige følger, jf. strl. § 24. I tillegg rammes grovt 
uaktsomt skadeverk av strl. § 352 tredje ledd men uaktsomhet også grovt 
uaktsomt skadeverk  

– Straffen er bøter eller fengsel inntil 6 år, men inntil 15 år ved såkalt ”særlig 
grovt skadeverk”. For skadeverk forøvd ved grovt uaktsomhet er straffen bøter 
eller fengsel inntil 1 år og inntil 3 år for ”særlig grovt skadeverk” 

• Mindre skadeverk, strl. 353 
– ” særlig legges vekt på dets art og objekt, skadeomfanget og hvilke følger det 

har hatt eller lovbryteren burde ha skjønt at det kunne ha fått.” 
– Skyldkravet er forsett og straffen er bot. Forsøk rammes dermed ikke, jf. strl. § 

16 
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17. Bedrageri og liknende 
økonomisk kriminalitet 
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17.1. Bedrageri 
• Bedrageri, 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” 
• 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” 

– Skyldkravet er forsett (inkl. forsett mht. uberettiget vinning). Grovt uaktsomt 
bedrageri er også straffbart, jf. strl. § 374.  

– Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år for forsettlig bedrageri, og bøter eller 
fengsel inntil 1 år for grovt uaktsomme bedrageri 

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

• Grovt bedrageri, strl. 372 
– Inneholder en ikke-uttømmende oppregning av hvilke momenter som det 

særlig skal legges vekt på i vurderingen 
– Straffen er bøter eller fengsel inntil 6 år, men inntil 2 år hvis det er forøvd ved 

grovt uaktsomhet, jf. strl. § 374 

• Mindre bedrageri, strl. 373 
– ” straffskylden er liten fordi det gjaldt en ubetydelig verdi og forholdene for 

øvrig tilsier det.” 
– Skyldkravet er forsett og straffen er bot. Forsøk rammes dermed ikke, jf. strl. § 

16 
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17.2. Andre former for bedrageri og liknende 
økonomisk kriminalitet  

• Forsikringsbedrageri, strl. §§ 375-376 

• Bedragerilignende handlinger, strl. § 377 

• Skattesvik, strl. §§ 378-380 

• Villedende og uriktig selskapsinformasjon, strl.§§ 382-384 

• Svikaktig dobbeltsalg mv., strl. § 385  

• Korrupsjon, strl. §§ 387-388 

• Påvirkningshandel, strl. § 389 

• Økonomisk utroskap, strl. §§ 390-391 

• Regnskapsovertredelser, strl. §§ 392-394 
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