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att advokaterna kan övertyga sina klienter om, att ingen orätt har skett
dem. Det är viktigt i en angelägenhet, där det är just fråga om för-
troende. Jag tror nog, att de talare som här sist har sagt, att vi borde
ha båda systemen, har träffat det rätta. Och jag får kanske lägga till
ett enda litet argument i diskussionen. Inte minst på det sociala plan,
som vi här närmast rör oss på, finns nog en hel del folk som både i
juridiska angelägenheter och i många andra hellre går till en myndighet
eller ett kontor eller en anstalt än de anlitar en enskild, vare sig en ad-
vokat eller en läkare eller något annat dylikt. De är vana vid det. De
är vana att stå i kö eller sitta i kö och de tycker att det är helt i sin ord-
ning. Man kan kanske uppfostra folk så småningom till en annan inställ-
ning. Men en fullkomlig valfrihet motsvarar nog idealet i det här ämnet.

Härmed är diskussionen i ämnet avslutad.

2. »FORSETT OG
RETTSVILLFARELSE I STRAFFERETTEN«

(Se bil V)

Referenten, professor Johs. Andenæs (Oslo):

Herr ordförer. Mine damer og herrer.
Det emne vi no skal gå over til å dröfte, omfatter to sentrale områder

fra strafferettens alminnelige del. Med et så omfattende område for
diskusjonen, kan det være fare for at det vil bli temmelig spredt fektning.
Man kan vanskelig komme lenger enn til en noenlunde klargjöring av
standpunktene på forskjeilige sider, uten at det blir tid til noen mer inn-
gående begrunnelse. Emnet er foreslått fra svensk side, noe som kan være
naturlig nok siden man i Sverige arbeider med en fullstendig omstöpning
av straffeloven, hvor også spörsmålet om en lovfesting av prinsipper i
strafferettens alminnelige del naturlig melder seg.

Begge deler av emnet har i de senere år vært gjenstand for inngående
og dyptplöyende monografisk behandling i nordisk rettslitteratur. Forset-
tet er behandlet av professor Knud Waaben, som dessverre ikke er til
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stede ved mötet, i hans doktoravhandling fra 1957. Rettsvillfarelsen er
behandlet av dagens koreferent, professor Hans Thornstedt, i hans dok-
toravhandling fra 1956. Disse to utmerkede avhandlinger har gjort min
opgave som referent på samme tid lett og vanskelig. Lett fordi jeg har
kunnet ose av inngående og ajourförte fremstillinger, som ikke bare be-
handler rettstillingen i forfatternes egne land, men også trekker inn frem-
med rett i og utenfor Norden. Vanskelig fordi det ikke er greit å föye
noe til den rikdom av opplysninger og synspunkter som disse to avhand-
linger gir. Likesom i det trykte referat skal jeg særlig oppholde meg ved
noen hovedpunkter hvor det i noen grad gjör seg gjeldende meningsfor-
skjell melion landene, og dröfte spörsmålet om lovfesting eller ikke lov-
festing på det område det her gjelder.

La oss först ta for oss forsettet.
Hovedreglen i alle våre lands strafferett er at det kreves forsett til

domfelielse. Mangler bevis for forsett i en straffesak, må resultatet enten
bli frifinnelse, eller domfellelse etter en uaktsomhetsbestemmelse, hvis
man har særskilte lovbestemmelser om det. Utenfor straffelovens eget felt
er riktignok uaktsomhet og försett som bekjent i stor utstrekning likestilt.

Samtidig med at försett på denne mate regelmessig er et vilkår for
straffbarhet, unnlater straffelovene å gi noen definisjon av forsettsbegre-
pet. Man kunne synes at dette må være en stor mangel i lovgivninger
som ellers prover å klarlegge forutsetningene for straffbarhet. Den svenske
Strafflagskommission sier i sitt utkast fra 1923 til straffelovens alminne-
lige del at det ligger »i öppen dag« at en fullstendigere behandling i lov-
givningen av begreppene försett, uaktsomhet og rettsvillfarelse må være
til gagn for rettsanvendelsen. Det dreier seg her, sier komitéen, om noen
av strafferettens viktigste og mest omfattende spörsmål, og enhver inn-
skrenkning eller utvidelse av begrepene försett og uaktsomhet er avgjö-
rende for mange menneskers skjebne ved bedömmelsen av de mest ulike-
artede förbrytelser. Kommisjonen foreslo derfor en bestemmelse som
skulle gi svar på spörsmålet om grensen mellom försett og uaktsomhet.
Straffrättskommitten har derimot i sitt utkast till Brottsbalk fra 1953
ikke foreslått noen slik bestemmelse - begrunnelsen skal jeg komme til-
bake til litt senere. I Danmark inneholdt de siste utkast til straffeloven
(1917 og 1923) forsettsdefinisjoner, men under riksdagsbehandlingen ble
de slöyfet som överflödige. Den norske straffelovkommis jon avstod i sitt
utkast til straffeloven av 1902 fra en definisjon med den begrunnelse at
de försök som var gjort i andre lovgivninger, ikke hadde oppnådd å gi
noen brukbar veiledning.
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Mangelen av en slik lovfestet grenselinje mellom forsett og uaktsomhet
er imidlertid neppe så betydningsfull som man fra rent teoretisk syns-
punkt kunne tro. I den praktiske strafferettspleie hender det ikke alt for
ofte at det oppstår juridiske problemer om avgrensingen av forsettet. De
fleste tilfelle faller visst nokså klart enten innenfor forsettskategorien eller
innenfor uaktsomhetskategorien. Vi kan f.eks. tenke på legemskrenkel-
serne. På den ene side har vi en stor kategori forsettlige overfall og slags-
mål. På den anden side har vi en annen stor kategori; det er ferdsel-
ulykker og andre former for uaktsom skadevoldelse. Grenseområdet mel-
lom forsett og uaktsomhet er visst nokså sparsomt representert. Og enda
sjeldnere oppstår rettslig tvilsomme forsettsspörsmål ved de typiske for-
muesforbrytelser; det er i regel bare bevisspörsmål som skaper vanske-
ligheter.

Rettslige tvilsspörsmål uppstår i praksis, tror jeg, helst i visse bestemte
grupper av tilfelle. En slik gruppe har vi når en forsettlig legemskrenkelse
har fört til videregående fölger enn gjerningsmannen hadde önsket. Fra
rettsoppgjöret etter krigen har vi således i Norge, jeg tror også i Dan-
mark, en rekke avgjörelser som tar standpunkt til torturhandlinger, eller
skudd mot flyktende, handlinger som har fört til invaliditet eller död
uten at dette lå innenfor formålet med handlingen, og her det spörsmål:
Forelå det forsett med hensyn til disse fölgene? En annen praktisk viktig
kategori utgjör de tilfelle, hvor gjerningsmannen har mistanke eller for-
modning, men ikke sikker vit en, om et forhold som er avgjörende for
straffbarheten. Typiske tilfelle av dette har man når gjerningsmannen
påberoper seg god tro i helerisaker eller i saker om seksuell omgang med
mindreårige, påberoper seg god tro med hensyn til alderen. Jag ser her
bort fra den særregel vi for tiden har i den norske straffelov, om at vill-
farelse med hensyn til alderen ikke fritar for straff.

Den noe eldre teori diskuterte inngående om det var viljen til å realisere
förbrytelsen eller bevisstheten om at man gjorde det, som var det sentrale
ved forsettet. Det er den klassiske strid mellom viljesteori og bevissthets-
eller forestillingsteori. Det er visst nå alment erkjent her i Norden at
denne strid om viljesteori eller forestillingsteori er ufruktbar. Når man
studerer f.eks. den tyske litteratur om disse spörsmål, så vil man se at
det ofte er mer en strid om den rette utformning av viljesbegrepet enn en
strid om de rettslige losninger. Det reelle problem som man står overfor
i rettspraksis, og som lovgiveren vil stå overfor, dersom man vil lovfeste
området, det er å trekke en grenselinje mellom de mer straffverdige til-
felle, som horer hjemme under forsettet, og de mindre straffverdige, som

8*



116 Johs. Andenæs

hörer hjemme under uaktsomheten. En kan ikke på forhånd gå ut fra at
lösningen kan skje ut fra en enkelt formel. De lege lata vil naturligvis
rettstradisjonen i de enkelte land spille en stor rolle; i noen grad gjelder
det også de lege ferenda. Man gir jo ikke avkall på det man har, uten
at man er overbevist om at den annen lösning er den bedre.

Det er enighet i alle landene om at det foreligger försett overfor fölger
og omstendigheter som gjerningsmannen enten har önsket eller har be-
traktet som sikre. I dansk, islandsk og norsk teori og praksis er det over-
veiende sannsynlige blitt likestilt med det sikre, og tendensen synes i
senere tid å gå i retning av å godta som tilstrekkelig at det foreligger en
overvekt av sannsynlighet i gjerningsmannens bevissthet, altså mer enn
50 % om man vil udtrykke det på den maten. I svensk teori og praksis
har man derimot ikke anerkjent dette sannsynlighetskriterium. Spörs-
målet ble inngående diskutert i en dom av Högsta Domstolen som referert
i Nytt Juridiskt Arkiv 1959 s. 63. Det dreiet seg her om to unge biltyver,
som hensynslöst hadde kjört på en politimann som forsökte å stanse dem.
Spörsmålet var om det forelå forsett til å forvolde död eller grov legems-
skade. Riksåklagarämbetet fremholdt ved sakens behandling for Högsta
Domstolen önskeligheten av å anerkjenne et sannsynlighetsforsett på sam-
me mate som man har gjort i praksis i Danmark og Norge. Embetet fikk
imidlertid ikke domstolens medhold. Et av domstolens medlemmer, justi-
tierådet Karlgren, gir i et særvotum en inngående dröftelse av spörsmålet
og tar der avstånd fra sannsynlighetsforsettet også de lege ferenda.

For min egen del tror jeg at sannsynlighetskriteriet for alle vanlige
tilfelle gir en naturlig, lettfattelig og praktikabel avgrensning av forsettet.
Især gjelder det hvor spörsmålet i saken er, om forsettet omfatter bestemte
momenter ved den faktiske situasjon, f.eks. ved en tiltale for heleri, om
den kjöbte ting var stjålet, ved tiltale for sedelighetsforbrytelse, om den
unge var under lovens aldersgrense. Den grad av sannsynlighet som lov-
overtrederen regner med, forekommer meg i alminnelighet å være det
beste kriterium ved bedömmelsen av hans forbryterske vilje. Det kan
naturligvis innvendes her at det ikke er noen prinsipiell forskjell ettersom
han har regnet med en noe större eller en noe mindre grad av sannsyn-
lighet, og at det er noe visst vilkårlig ved det sted, hvor man setter gren-
sen, om det er ved 50 %, 75 % eller 80 %, eller hvor man vil sette den.
Jeg erkjenner at dette er riktig, men jeg kan ikke finne at det er noen
egentlig innvending. Forholdet er nettopp at det psykologisk sett er grad-
vise overganger, og at sannsynlighetsformuleringen bringer dette til klart
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uttrykk. Forholdet er et lignende som ved avgrensningen av uaktsom-
heten mot den skyldfri handling.

Professor Waaben har i sin bok gitt uttrykk for at sannsynlighetsgren-
sen, som han kaller det, kan ligge forskjellig ved forskjellige förbrytelser:
Han antyder således at sannsynlighetsgrensen i dansk praksis ligger rela-
tivt höyt ved falsk forklaring og drap, lavere ved heleri og kanskje enda
lavere ved kjönnslig forhold til mindreårige personer. Det som han an-
förer til stötte for hypotesen forekommer meg dog spinkelt, hvilket også
er fremhevet av danske forfattere som har anmeldt hans bok. Jeg kan
ikke se at det er grunn til å gjöre noen slik forskjellsbehandling mellom
forskjellige kategorier av lovovertredelser, hverken de lege lata eller de
lege ferenda. Hensynet til enkelhet og översikt taler i höy grad for å legge
til grunn et generelt kriterium. En sammenligning med engelsk rett, hvor
man ikke har generelle regler om de subjektive straffbarhetsbetingelser,
men dröfter dem först og fremst i forhold til de enkelte straffebud, viser
klart hvilket veldig fremskritt utformningen av generelle begreper i skyld-
læren representerer, og jeg synes at man skal betenke seg vel på å sette
denne landevinning i fare ved å innlate seg på en forskjellig utformning
av forsettsbegrepet ettersom man står overfor den ene eller annen kategori
av lovovertredelser.

I svensk teori og praksis har man i stedet for sannsynlighetskriteriet
akseptert den såkalte hypotetiske formulering av dolus eventualis, også
kalt Franks formel etter den tyske forfatter som först oppstilte denne
formulering. Her er prinsippet at hvis gjerningsmannen har förutsett
muligheten av at en fölge skal inntre, eller at en bestemt omstendighet
foreligger, og han ikke ville ha avholdt seg fra handlingen selv om han
hadde vært sikker i så henseende, så foreligger försett. Hvis han ville ha
avholdt seg, hvis han hadde vært sikker i sådan mate, foreligger derimot
bare en bevisst uaktsomhet. Avgjörende blir altså en hypotetisk dom fra
domstolens side over hvordan gjerningsmannen ville ha handlet om han
hadde bedömt den faktiske situasjon annerledes. Den tiltaltes karakter,
innstilling og interesser blir momenter ved denne bevisvurdering. Det
samme gjelder den sannsynlighet som han faktisk har regnet med. Jo
större denne sannsynlighet er, dess mindre trolig er det nemlig at full
visshet ville ha fått ham til å opptre annerledes. Derimot er bevissthet
om sannsynligheten i seg selv ikke tilstrekkelig etter denne formulering.
Vi kan belyse det med et ofte brukt eksempel, som skal ha forekommet
i utenlandsk rettspraksis: Omreisende sigöynere rövet et barn og stakk
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ut öynene på det for å vise det frem og påkalle medlidenhet under sin
tiggervirksomhet. Barnet döde som fölge av mishandlingen, hvilket si-
göynerne hadde förutsett som en meget nærliggende fölge. La oss tenke
oss at sigöynerne var klar over at dette var den sannsynlige utgång og
at de kanskje måtte regne med å blinde 5-6 barn för det var et som
överlevde. Etter sannsynlighetskriteriet er döden her voldt forsettlig, men
derimot ikke etter den hypotetiske dolus eventualis teori. Hvis sigöynerne
hadde regnet med dödsfölgen som sikker, ville de jo ikke ha hatt noe
motiv for å foreta handlingen. Handlingen er foretatt i håpet om at
barnet skal overleve.

Også i Danmark og Norge har den hypotetiske formulering hatt åt-
skillig tilslutning i litteraturen, især den eldre. Det finnes også enkelte
dommer som bygger på formuleringen, bl.a. en norsk höysterettsdom
fra 1933, og den hypotetiske formulering var lagt til grunn for forsetts-
definisjonene i de danske straffelovsutkast. Men stort sett har man i disse
land - og det gjelder visst også Island - i den senere tid stilt seg enten
tvilende eller direkte avvisende overfor denne hypotetiske formulering,
og mine egne betenkeligheter overfor formuleringen har vært voksende
etter hvert som jeg i årenes löp har beskjeftiget meg med emnet. Betenke-
lighetene beror ikke så meget på vanskeligheten ved å gjöre seg opp en
mening om hvordan tiltalte ville ha handlet hvis han hadde regnet med
omstendigheten som sikker; til en slik innvending, som ofte blir frem-
satt, kan man jo svare, at hvis man ikke kan komme til noe sikkert resul-
tat, må domstolen frifinne; for da mangler det nödvendige bevis for
forsett. Avgjörende for meg er mer den prinsipielle betraktning at spörs-
målet om det foreligger forsett bör avgjöres ut fra hva den handlende
har villet og tenkt i gjerningsöyeblikket, ikke på grunnlag av hva han
ville ha tenkt og gjort under andre forutsetninger. To personer, hvis
aktuelle tanker og forestillinger i forhold til det moment som er avgjö-
rende for straffbarheten, er helt de samme, kan etter den hypotetiske
formulering bli bedömt forskjellig fordi svaret på dommerens spörsmål
faller forskjellig ut i de to tilfelle. Og forskjellen i svaret behöver ikke
henge sammen med en forskjel med hensyn til gjerningsmannens skyld
og farlighet. La oss belyse dette med et eksempel. La oss tenke oss to
tilfelle hvor tiltalen gjelder ildpåsettelse for å vinne en forsikringssum.
I begge tilfelle er gjerningsmannen klar over muligheten for at en gam-
mel dame som bor i huset skal brenne inne, men slår tanken fra seg og
håper det skal gå godt. Nå kommer sakene for domstolen, og da stiller
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dommeren seg det spörsmål: Hva ville vedkommende ha gjort, hvis han
hadde vært sikker på at denne gamle dame skulle dö? I det ene tilfelle
antar dommeren at gjerningsmannen ikke ville ha lätt seg avskrekke om
det dödelige utfall hadde vært sikkert, i det annet tilfelle kommer han
til det motsatte resultat. Hvis forskjellen skyldes at han betrakter tiltalte
nr. 1 som en hensynslos karakter, som legger mindre vekt på et menne-
skeliv enn tiltalte nr. 2, kan man si at den forskjellige behandling av-
speiler en forskjell i farlighet. Men det forskjellige utfall kan også skyldes
andre omstendigheter, kanskje rett og slett at nr. I hadde så meget ster-
kere interesse i handlingen enn nr. 2 - han var f.eks. truet med konkurs
og ruin og anmeldelse for underslag, hvis han ikke var i stand til at
skaffe seg kontanter, mens nr. 2 ikke befant seg i en slik tvangssituasjon,
han handlet mer for å styrke sin ökonomiske situasjon i alminnelighet.
Eller forskjellen kan skyldes at den gamle damen i det ene tilfelle er
gjerningsmannens kjære bestemor, i det annet tilfelle en likegyldig frem-
med. Utfallet av de hypotetiske spörsmål kan her bli forskjellig på grunn
av forhold som ikke har noe med handlingens forkastelighet å gjöre.

Særlig når faremuligheten er liten, förer den hypotetiske formulering
til resultater som det er vanskelig å akseptere. Men jeg skal her avstå
fra en nærmere begrunnelse, bare summere opp mitt syn på den hypo-
tetiske formulering slik: Hvis man aksepterer sannsynlighetskriteriet,
hvilket jeg mener at man bör gjöre, vil dette dekke en stor del av det
samme område som man dekker ved den hypotetiske formulering. Og
når man kommer utenfor sannsynlighetsområdet, er jeg tilböjelig til å
anse betenkelighetene ved å godta den hypotetiske formulering for over-
veiende.

De samme betenkeligheter knytter seg ikke til å anta forsett hvor gjer-
ningsmannen bevisst har tatt det standpunkt at han önsker handlingen
foretatt, selv om den uheldige folge skulle inntre. Vi tenker oss f.eks. at
en skraphandler får tilbud om billig köp av en del gammelt sölvtöy. Han
regner med muligheten av at det er tyvegods, men tenker samtidig at
om så galt skulle være, skal det ikke hindre ham fra å gjöre en god
forretning. Han har her på en mate godtat det straffbare forhold i sin
bevissthet. En slik positiv innvilgelse blir i dansk og norsk teori i almin-
nelighet godtatt som tilstrekkelig til å konstatere forsett. Men jeg kan
tilföye at av bevisgrunner vil antagelsen av en slik forsettsform neppe ha
stor praktisk betydning ved siden af sannsynlighetsforsettet. Den oppfan-
ger dog visse tilfelle hvor hverken sannsynlighetskriteriet eller den hypo-
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tetiske formulering förer frem, nemlig hvor gjerningsmannen bevisst har
holdt seg i uvitenhet om et avgjörende moment, f.eks. om barnets alder,
når det gjelder seksuell omgang med mindreårige.

I den nyeste danske teori har det vært en tendens i retning av å betone
at forsettsbegrepet ikke kan uttömmes ved faste formler av denne art,
men at de må overlates dommeren en betydelig skjönnsmyndighet til å
vurdere hva som bör kreves i det konkrete tilfelle. Synspunktet er antydet
av Hurwitz og senere fört videre av v. Eyben og Waaben. Et stykke på
vei er jeg enig i resonnementet. Det er klart nok at de formuleringer
som teorien fremkommer med, bare kan betraktes som försök på gene-
raliseringer, som ikke er bindende for domstolene på noen mate. Og selv
om disse formuleringer er gjentatt i domspraksis, bör man kanskje ikke
legge altfor stor vekt på dem når de går utenfor det som var nödvendig
for å avgjöre den enkelte sak. I prinsippet er jeg derfor enig i at hvis
det oppstår nye tilfelle i rettspraksis, må domstolene kunne konstatere
försett hvor dette föles språklig og realt begrunnet, selv om tilfellet ikke
går inn under noen av de tradisjonelle formuleringene, og på den annen
side må de kunne svare nei på spörsmålet om det foreligger försett, selv
om forholdet går inn under disse formuleringer, hvis det er særlige om-
stendigheter som tilsier en annen lösning. Dette er visst ikke annet enn
det som fölger av de synspunkter som fölges i nordisk rett om betyd-
ningen av tidligere teori og rettspraksis.

Men samtidig som jeg erkjenner den prinsipielle riktikhet av disse
synspunkter, vil jeg gjerne understreke sterkere enn danske forfattere har
gjort, verdien av at det utformes regler som domstolene kan holde seg
til. Et blikk på de forskjellige lands rett viser at grensen for forsettet kan
trekkes på höyst forskjellig vis. Det er neppe noen lykkelig lösning å si
til dommeren at han i det enkelte tilfelle selv får skjönne over hva han
bör kreve for å konstatere försett. Jeg er redd for at dette ville före til
betydlig usikkerhet uten å medföre tilsvarende fordeler, og jeg tror neppe
dommerne selv vil være glade over å få en slik oppgave lagt på sine
skuldre.

Til slutt her angående forsettet et par ord om spörsmålet om lov-
festing. Hvis man er av den opfatning at en intuitiv dommeroppfattelse
ubundet av bestemte regler er best egnet til å gi avgjörelsen, vil det være
en naturlig konsekvens at man stiller seg avvisende til tanken om å löse
tvilsspörsmålene i lov. For min del betrakter jeg det ikke som noen
nevneverdig ulempe at domstolene ved en eventuell lovfesting vil bli
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sterkere bundet til en bestemt formulering. Så gjennomdröftet som pro-
blemet om forsettsbegrepet er blitt i den strafferettslige teori, og så rik
kasuistikk som man har både fra inn- og utland, tror jeg at risikoen for
å gjöre dumheter ved en lovregulering ikke skulle være stor, iallfall ikke
större enn den er i de aller fleste andre tilfelle, når man våger seg til å
lovregulere et eller annet område.

Den svenske Straffrättskommitté (jeg håper at noen av medlemmerne
er her til stede, så de kan ta opp tråden igjen), har i motivene til for-
slaget til Brottsbalk anfört at avgrensingen av forsettsbegreppet enda ikke
er helt fiksert i svensk rettspraksis og at komitéen derfor avstår fra en
lovfesting. (Dette var skrevet för den tidligere omtalte dom av 1959.)
Denne begrunnelse har jeg vanskelig for å begripe. Det synes å være et
altfor defaitistisk syn på straffelovgivningens oppgave at den skulle be-
grense seg til å sette på papiret det som allerede er blitt fullstendigt klart
gjennom rettspraksis. Jeg ville heller hevde omtrent akkurat det mot-
satte. Hvis rettstilstanden er uklar, eller hvis praksis er kommet inn på
et spor som föles realt utilfredsstillende, er dette nettopp en grunn for
lovgivningen til å gripe inn og gi en regel. Det avgjörende må være at
selve spörsmålene, selve problemkomplekset, er blitt så avklart at lov-
givningen har grunnlag for å ta et standpunkt i den ene eller den annen
retning.

For Norges vedkommende er situasjonen den, at de losninger som
praksis er kommet til, i det store og hele synes å være tilfredsstillende.
De ulöste tvilsspörsmål som foreligger — jeg tenker især på spörsmålet
om avgrensningen av dolus eventualis - har ikke den praktiske betyd-
ning at de kan gi grunnlag for et særskilt lovgivningsarbeid, selv om
man skulle mene at disse spörsmål med fordel kunne löses i lov. Om
stillingen i de andre land er den samme, er et spörsmål som jeg må over-
late til representantene fra disse land å uttale seg om. Hensynet til å
tilveiebringe nordisk rettsenhet kan på dette område ikke tillegges særlig
vekt. Det avgjörende må være om hvert land er fornöyd med de regler
det har.

Jeg går dermed over til annen del av dagens forhandlingsemne, nemlig
rettsvillfarelsens betydning i strafferetten og her skal jeg försöke å fatte
meg i större korthet. Spörsmålet har som bekjent særlig betydning for
spesiallovgivningens område, ikke minst ved de mangfoldige former for
delegert lovgivningsmyndighet. Men det dukker undertiden opp også
innenfor straffelovens eget område. Mens den danske, islandske og norske



122 Johs. Andenæs

straffelov har uttrykkelige bestemmelser om betydningen av rettsvill-
farelse, gjelder det motsatte for finsk og svensk rett, og det svenske for-
slag til Brottsbalk tar ikke sikte på noen endring for så vidt.

I de trykte teser har jeg som forste punkt tätt avstånd fra det man
kan kalle de ytterliggående losninger. Man bör på den ene side ikke
kreve kjennskap til straffebudet eller til rettsstridigheten for å kunne
domme for forsettlig forgåelse. På den annen side bör man ikke katego-
risk erklære rettsvillfarelsen uten betydning for straffbarheten; det ville
kunne före til stötende domfellelser. Jeg betrakter disse utgångspunkter
som så pass klare, at jeg avstår fra å begrunne dem nærmere.

Jeg går altså ut fra at man bör söke en eller annen mellomlosning.
Det er især to alternativer som kommer i betraktning. Det ene lar det
bero på en rent diskresjonær bedömmelse fra domstolens side om vill-
farelsen, alle omstendigheter tatt i betraktning, bör frita for straff.
Thornstedt kailer dette for ursäktsteorien, unnskyldningsteorien; det er
på dette standpunkt den danske og islandske lov står, og det samme
synes å gjelde for svensk rett, selv om adgangen til å frita for straff her
benyttes meget sparsomt. Det annet alternativ går ut på å kreve som
vilkår for straff at det er noe å legge gjerningsmannen til last, nærmere
bestemt at han har vist uaktsomhet med hensyn til normen. Den helt
unnskyldelige rettsvillfarelse förer etter dette alternativ ubetinget til straf -
frihet. Thornstedt betegner dette alternativ som skyldteorien. Det er dette
standpunkt norsk rett står på. Man kan riktignok ikke lese det ut av
bestemmelsen i straffelovens § 57, den synes at si noe helt annet, men
slik er loven blitt tolket i en fast og langvarig praksis.

På samme mate som Thornstedt er jeg tilböyelig til å foretrekke skyld-
teorien. Den gir et prinsipp for avgjörelsen, som föyer seg godt inn i de
regler vi ellers har om subjektive betingelser for straff. Det virker ikke
helt tiltalende at den som har vist all mulig aktsomhet for å folge lovens
bud, likevel skal være avhengig av en diskresjonær bedömmelse, nesten
en nådeakt fra domstolens side, av om han bör oppnå straffrihet.

Men jeg er også enig med Thornstedt i at valget mellom de to alterna-
tiver ikke behöver å ha stor betydning. Det praktisk mest betydningsfule
spörsmål blir hvordan domstolene utöver og bör utöve den skjönns-
myndighet som de vil ha enten man legger det ene eller det annet prin-
sippielle utgångspunkt til grunn. Det ville sprenge rammen for denne
innledning om jeg skulle gå nærmere inn på dette emne. Jeg skal bare
om norsk rett få opplyse at det iallfall i Höysteretts praksis horer til de
nokså sjeldne unntagelser at en rettsvillfarelse blir anerkjent som unn-
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skyldelig og dermed straffriende. Det er også påtagelig at det på dette
felt er en viss motsetning mellom lekdommernes rettsfölelse og juristenes,
især i Höysteretts praksis.

För mötet her gjennomgikk jeg raskt noen årganger av Retstidende
for å se hvilken praktisk betydning adgangen til å frifinne på grunn av
rettsvillfarelse har i Höyesteretts praksis. Hvis man ser bort fra visse til-
felle av såkalt uegentlig rettsvillfarelse, situasjonsvillfarelse som vi kaller
det på norsk, eller hvor det iallf all kunne være tvivlsomt til hvilken kate-
gori villfarelsen skulle regnes, var det i 5-års-perioden 1954-1958 bare
ett tilfelle i domssamlingene hvor Höyesterett frifant på grunnlag av
unnskyldelig rettsvillfarelse. Her dreiet det seg om underordnede fangst-
menn som i god tro og etter fangstlederens ordre hadde gjort seg skyldig
i ulovlig eggsanking på Svalbard, og Höyesterett fant under tvivl, under
hensyntagen til deres underordnede stilling og at de måtte stole på fangst-
lederens ordre, at rettsvillfarelsen kunne betraktes som unnskyldelig
(Rt. 1956 s. 738). I de samme år er referert 8 tilfelle hvor underretten
hadde frifunnet på grunn av unnskyldelig rettsvillfarelse, men hvor dom-
men ble opphevet av Höyesterett. I seks av de åtte tilfelle hadde doms-
mennene i underinstansen overstemt rettens formann og frifunnet på
grunn av rettsvillfarelse. I tillegg til de avgjörelser jeg her har nevnt,
finnes naturligvis refereret en rekke hvor rettsvillfarelse har vært på-
beropt, men er blitt forkastet av både underrett og Höyesterett. Den
spenning som forefaller her å være mellom den folkelige bevissthet og
Höyesteretts praksis, har fört til spredt kritikk, men noen særlig styrke
kan man ikke si at denne kritikk har hatt.

Spörsmålet om man bör lovfeste regiene om rettsvillfarelse er natur-
ligvis aktuelt for Sveriges vedkommende. Straffrättskommittéen har i
forslaget til Brottsbalk ikke opptatt noen slik bestemmelse, og uttaler at
»frågan torde liksom hittiis utan olägenhet kunna överlåtas åt rätts-
praxis«. Dette må vel forståes slik at komitéen mener at praksis har fört
til tilfredsstillende resultater. Dagens koreferent, professor Thornstedt er
derimot i sin bok, som er utkommet etter Förslaget till Brottsbalk, ganske
kritisk overfor svensk rettspraksis. Han mener at adgangen til å frifinne
burde brukes mer generöst og iallfall på en betydelig mer konsekvent
mate. Med forfriskende respektlöshet sier han at det system som dom-
stolene anvender, i alt for höy grad minner om et lotteri. »Likheten
hänför sik såväl till vinstens slumpbetonade utfall som till dess sällsynt-
het«. De lege ferenda mener han, som nevnt, at en unnskyldelig retts-
villfarelse alltid bör före til frifinnelse. Han står på skyldteoriens stand-
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punkt. Det virker da noe forbausende på meg at han ikke trekker den
konsekvens, at man bör benytte anledningen til å lovfeste en slik regel
i forbindelse med den nye straffelov som er under forberedelse. I stedet
anbefaler han at domstolene skal foreta en omlegning av rettspraksis i
den retning som han mener er den riktige. Dette er et av de få punkter
hvor hans argumentasjon ikke har vært i stand til å overbevise meg.
Om man uten stötte i lov kan regne med en slik omlegning som han
önsker, er vel særdeles tvilsomt. Å lovfeste enten skyldteorien eller unn-
skyldningsteorien er derimot i og for seg en enkel sak, og behöver ikke
ha til konsekvens at man innlater seg på legaldefinisjoner av begrepene
försett, uaktsomhet eller unnskyldelig r etts villfarelse.

Jeg har hittil utelukkende tätt sikte på det som vanligvis karakteriseres
som egentlig rettsvillfarelse og holdt utenfor den uegentlige rettsvillf arel-
se, eller situ as jonsvillfarelsen som vi gjerne sier i Norge. Dette er et emne
av ytterst komplisert og teknisk karakter, og jeg kan her bare gjöre noen
overfladiske bemerkninger om det. Det er stort sett enighet om at visse
typer av rettsvillfarelse bör lede til frifinnelse i större utstrenkning enn
den vanlige rettsvillfarelse. Det er ikke tiltalende å domme for tyveri
den som på grunn av villfarelse om tingsrettslige regler har trodd at han
hadde rett til å tilegne seg tingen, eller å domme for bigami den som
på grunn av villfarelse om ekteskapslovgivningen har trodd at det tid-
ligere ekteskap var opplöst, eller å domme for ulovlig frihetsberövelse en
offentlig tjenstemann som har tatt feil av lovens regler om administrativ
frihetsberövelse. Det er m. a. o. i visse tilfelle et behov for å frifinne selv
om rettsvillfarelsen ikke kan godtas som unnskyldelig. I större eller min-
dre utstrekning synes dette behov å ha slått igjennom i alle lands rett.
I eldre teori har man ofte ment å kunne stille opp et generelt prinsipp
for avgjöreisen, trekke en slags generelle begrepsmessig skillelinje mellom
den vanlige rettsvillfarelse og denne uegentlige rettsvilfarelse. I nyere
teori blir det i stigende grad erkjent at slike försök er mislykkede: For-
muleringene omskriver problemet, men kan ikke gi noen veiledning i
tvilsomme grensetilfelle. Avgjörelsen kan ikke finnes ved å subsumere
tilfeilet under en generell formel, men må treffes ved en vurdering hvor
man tar hensyn til lovovertredelsens art og straffebudets formulering. At
det ikke er mulig å finne noe logisk eller begrepsmessig skille mellom
egentlig og uegentlig rettsvillfarelse er en oppfatning som bl. a. har fått
tilslutning av Thornstedt i hans bok og av justitierådet Karlgren i et
inngående votum i Nytt Juridisk Arkiv 1956 (se s. 538-543).

Hvordan skal så den uegentlige villfarelse bedömmes? Den mest nær-
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liggende lösning - og det er den som er lagt til grunn i praksis i alle
våre land - det er at rettsvillfarelsen i dette tilfelle betraktes på samme
mate som en villfarelse om faktum og alltså utelukker forsett. For Norges
vedkommende har jeg selv tatt til orde for et noe annet synspunkt. Be-
stemmelsen om rettsvillfarelse i strl. § 57 har nemlig en så generell for-
mulering at den gir adgang til å frifinne selv om villfarelsen ikke tilfreds-
stiller det krav til unnskyldelighet som rettspraksis har stilt opp for van-
lige tilfelle. Man kan med andre ord anvende den generelle lovbestem-
melse om rettsvillfarelse og stille spörsmålet i det konkrete tilfelle om
villfarelsen er av den art at den bör före til frifinnelse selv om den ikke
er unnskyldelig. Dette vil gi en mer elastisk lösning enn om man uten
videre behandler den uegentlige villfarelse etter regiene om faktisk vill-
farelse. At det også kan gjöres innvendinger mot lösningen, er jeg ikke
blind for, og da spörsmålet kanskje særlig angår tolkningen av den norske
lov og da jeg til overmål har lagt beslag på ordforerens og forsamlingens
oppmerksomhet, skal jeg avholde meg fra å gå nærmere inn på det.

Korreferenten professor Hans Thornstedt (Lund):

Herr ordförande. Ärade församling.
Min uppgift som korreferent är icke lätt efter referentens glänsande

och uttömmande inledningsanförande. I fråga om rättsvillfarelsens be-
handling har jag inte mycket att tillägga, eftersom det redan av vad
referenten haft vänligheten att säga framgår att vi på det hela taget äro
ense. Referenten har egentligen endast på en punkt anmält avvikande
mening frå vad jag skrivit i min bok om rättsvillfarelse, och på den punk-
ten har jag sedermera ändrat uppfattning. Jag skall be att få återkomma
till detta senare. När det gäller uppsåt har jag däremot en på annat sätt
besvärlig uppgift. Jag anser nämligen, att svensk rättspraxis i fråga om
eventuellt uppsåt är godtagbar, och det är en åsikt, om vilken jag tror
att jag är tämligen ensam. Jag skal försöka att här i korthet motivera
min uppfattning.

/. Uppsåt

Såsom framgår av referatet synes det praktiskt sett råda stor överens-
stämmelse mellan de nordiska länderna i fråga om de subjektiva förut-
sättningarna för brott. Beträffande uppsåtet råder enighet om det cen-
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trala uppsåtsområde - vad vi i Sverige kallar direkt och indirekt uppsåt
- nämligen uppsåt beträffande effekter som gärningsmannen åsyftar och
effekter och gärningsmoment som han betraktar som säkra. Däremot
har de nordiska länderna gått olika vägar vid lösandet av de rättspolitiska
problem, som rör gränsområdet mellan uppsåt och oaktsamhet. Svensk
rättspraxis och svensk juridisk doktrin har därvid kommit att stå isolerade
i Norden. Vi har stannat för en formulering, som präglades i Tyskland
på 1890-talet och som därefter övergivits i Tyskland och mötts av kritik
i Norden.

Jag vill emellertid genast betyga, att jag är helt ense med referenten,
då han anser att det inte finns någon anledning att vidtaga åtgärder för
att åstadkomma fullständig rättsenhet mellan de nordiska länderna ifråga
om uppsåtets reglering. Liksom han anser jag att lagstiftning om uppsåt
i de olika länderna icke behövs annat än där man är missbelåten med
det rådande rättstillståndet. I Sverige är vi emellertid icke enhälligt be-
låtna med de lösningar som tillgripits i praxis, och tillhørande problem
har många gånger varit föremål för ivrig diskussion. Därför är frågan
om revidering av de regler som bör gälla ifråga om uppsåt av stort intresse
för oss och det är värdefullt att vi på detta sätt fått tillfälle at konfron-
tera vår ordning med de övriga nordiska ländernas.

Den viktiga frågan är hur det uppsåt, som icke faller inom det centrala
uppsåtsområdet, skall avgränsas mot oaktsamhet. Såsom torde ha fram-
gått av referentens framställning är detta problem synnerligen svårlöst,
emedan man här måste göra kompromisser mellan ideologiska och socia-
letiska värderingar och bevistekniska och andra rättstekniska överväg-
anden. Därav följer att en sådan gränsdragning aldrig kan göras på ett
ur alla synpunkter tillfredsställande sätt.

Om nu denna gränsdragningsfråga är så besvärlig, frågar man sig
kanske, varför man icke helt enkelt inskränker uppsåtet till det centrala
uppsåtsområdet, som väl ganska lätt att begränsa på ett praktikabelt sätt.
Det gränsområde, som i olika rättsordningar täckes av sannolikhetsuppsåt,
eventuelt uppsåt o.d., skulle då i stället omfattas av oaktsamhet. En sådan
snäv avgransning av uppsåtsområdet torde emellertid av många skäl
icke vara möjlig att genomföra. (Den indelning av imputationen med en
mellanform mellan uppsåt och oaktsamhet som förordats av vissa förfat-
tare bliver säkerligen svår att praktisera, och lämnas åsido i detta sam-
manhang. )

För det första anser säkerligen många, att en person, som ådagalagt
en sådan psykisk inställning, som hör hemma i ifrågavarande gräns-
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område, är så samhällsfarlig eller har handlat så socialetiskt förkastligt,
att hans gärning måste rubriceres som uppsåtlig och icke som oaktsam.

För det andra är det tydligt att — även om delade meningar kan råda
om hur förkastligt gärningsmannen i dessa fall betett sig - hans förfa-
rande åtminstone är straff värt. Med hänsyn härtil är det tydligt att en
inskränkning av området för uppsåt skulle medföra ett mycket större
behov av kriminalisering av oaktsamhet än man har nu. Man skulle då
nödgas införa culpösa former av de viktigaste brotten, vilket man inte
har nu. Detta i sin tur skulle medföra, att straffansvaret utsträcktes på ett
sätt som inte vore behövligt eller lämpligt. Att t.ex. straffa oaktsam stöld,
bedrägeri eller förskingring skulle ur kriminalpilitisk synpunkt leda till
komplikationer. Dessutom skulle oaktsamhet i ett sådant fall komma att
omfatta ett mycket vitt register - från relativt ursäktliga fall til mycket
grova, vilket skulle medföra olägenheter vid straff mätningen. De försök
som gjorts i svensk straffrätt att i vissa fall uppdela oaktsamhet i grov
och mindre grov eller i normal och ringa mana icke till efterföljd.

För det tredje skulle svårigheterna att bevisa uppsåt bli stora, om
uppsåtet inskränktes till det centrala uppsåtsområdet. Problemen rörande
bevisning hör till de viktigsta vid utformningen av de subjektiva rekvi-
siter. Vad man vill komma åt är ju gärningsmannens psykologiska in-
ställning till sin handling och vissa därmed förbundna fakta. Kunskap
om denna inställning är svår att nå, i synnerhet som misstänkta och
åtalade ofta faller offer för en naturlig benägenhet att inte tala sanning.
En lögn om vad man velat och vetat är ju ofta svår för utomstående att
avslöja. Man kan inte utforma reglerna om uppsåt så, att blott de som
tala sanning kan dömas för uppsåtligt brott. Det år heller icke tilltalande
att ta sin tillflykt till mekaniskt verkande presumtionsregler.

Det sagda ger enligt min mening belägg för att det är nödvändigt att
utvidga området för uppsåt till de grövsta fallen i gränsmarkerna mellan
det centrala uppsåtsområdet och området för typisk oaktsamhet.

Om man alltså måste tänka sig ett gränsområde av uppsåt utanför
det centrala området, gäller det att få en lösning som är så tillfredsstäl-
lande som möjligt ur ideologisk och teknisk synpunkt. Såsom referenten
visat synes valet stå mellan sannolikhetsuppsåt och eventuellt uppsåt i
form av »positiv invilgelse« eller med den hypotetiska formulering, som
blivit vanlig i svensk rättspraxis. En kombination av dessa olika arter av
uppsåt är också tänkbar.

Referenten har för sin del rekommenderat sannolikhetsuppsåt. Detta
användes ju i kombination med andra uppsåtsformer i Danmark, Island
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och Norge. Det anses, att det har använts i vissa fall i svensk rättspraxis,
och Riksåklagaren har gjort ett försök att få det erkänt som ett alternativ
till det hypotetiska dolus eventualis. Detta försök avböjdes emellertid be-
stämt av Högsta domstolen (Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I 1959 s. 63).
Justitierådet Karlgren uttalade i detta fall, att sannolikhetsuppsåtet
skulle medföra en utvidgning av straffansvaret som svårligen kan god-
tagas. Särskilt fann han det stötande, att för uppsåtlig gärning straffa den
som åstadkommit en effekt som han visserligen uppfattat som sannolik
men absolut inte önskat. - Kanske är det ett utslag av konservatism eller
oförmåga att tänka om vad jag en gång lärt mig som gör att jag person-
ligen har samma värdering. Vi har i Sverige vant oss vid att grov non-
chalans skall hänföras til oaktsamhet och inte till uppsåt. Det medges,
att straffansvaret i vissa speciella fall kan bli för inskränkt, när man inte
har sannolikhetsuppsåt, men detta kan avhjälpas genom särregler för
dessa fall. Så t.ex. kan man stadga straff för åstadkommande av fara för
viss effekt. I Sverige föreligger sålunda förslag om straff för den som
grovt oaktsamt framkallar fara för annans liv. En annan typ av särregler
är straff för handlande med culpös vetskap om ett gärningsmoment.
Sålunda straffas culpöst häleri och förslag föreligger om straff vid sedlig-
hetsbrott för den som icke insåg, men hade skälig anledning antaga, att
hans gärning riktade sig mot den som var i skyddad ålder. I åtminstone
vissa av de praktiska fall som referenten nämnt kan man på detta sätt
nå en kriminalpolitiskt lämplig lösning.

Sannolikhetsuppsåtet synes vara behäftat med ytterligare vissa olägen-
heter. Man måste, før det första, fordra, att den föreställda graden av
sannolikhet sättes rätt högt för att inte uppsåtsområdet skall bli orimligt
vidsträckt. Man tycks i Danmark och Norge också ha stannat vid att
kräva åtminstone »övervägande« sannolikhet. I dansk och norsk praxis
har emellertid — om jag förstått rätt — domstolarna visat en viss tendens
att fordra lägre sannolikhet, vilket innebär ett avsevärt inskränkande på
oaktsamhetsområdet. Jag vet inte hur man skall effektivt råda bot på
dylika tendenser i praxis. Straffrättsprofessorerna har visserligen inlagt
sina varningar, men det är inte säkert att professorernas råd följas mera
i Danmark och Norge än i Sverige.

För det andra, synes under alla omständigheter gränsen mellan oakt-
samhet och uppsåt bli oklar vid sannolikhetsuppsåt, vilket också refe-
renten erkände. Att fixera sannolikheter är alltid svårt. Erkänner man
sannolikhetsuppsåt, måste domstolen först fixera en gräns och därefter
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sätta denna i relation till gärningsmannens föreställning i handlings-
ögonblicket. Eftersom den erforderliga graden av sannolikhet inte kan
bestämmas siffermässigt, och gärningsmannen väl ofta saknar vilja eller
förmåga att redogöra för sina sannolikhetsföreställningar, måste det —
efter vad jag kan förstå — bli ett mycket stort utrymme för osäkerhet i
bevisbedömningen. Blir det inte ofta så, att man måste antaga, att gär-
ningsmannen haft den erforderliga sannolikhetsföreställningen? Många
gånger tar man väl därvid rent hypotetiska bedömningar till hjälp. Antag
t.ex. att en skrothandlare köper varor som är stulna, och att han tidigare
varit dömd för häleri. Då säger sig väl domstolen lätt, att skrothand-
laren måste ha förstått att varorna var stulna eller åtminstone att det
föreslag stor risk för att de var stulna. Här är man mycket nära ett
resonemang på grundval av eventuellt uppsåt.

Sannolikhetsuppsåtet måste väl, för det tredje, beskäras på något sätt
i vissa fall. Särskilt är det stötande att anta uppsåt, där någon medvetet
tar en stor risk för att hjälpa någon. Inte kan man väl säga, att uppsåt
att döda föreligger, om en läkare gör ett ingrepp för att rädda en obotligt
sjuk patient, därest ingreppet i sig innebär övervägande sannolikhet för
dödlig utgång? Det är klart att man kan undvika straffansvar i ett sådant
fall genom en speciell nödregel eller en regel om laga befogenhet att göra
läkaringrepp lege årtis, men det käns ändå stötande att här tala om
ett tillåtet uppsåtligt dödande.

Den lösning som härnäst har sympatier i Norden och i Tyskland (av
vars rättsdogmatik vi lärt mycket) är den s.k. positiva invil gehet eorien,
som i olika varianter i huvudsak synes gå ut på, att uppsåt föreligger,
därest gärningsmannen i handlingsögonblicket medvetet intagit den
ståndpunkten att han önskade företa handlingen även om den möjliga
brottsliga effekten skulle inträda eller det brottsliga momentet föreligga.
Att använda enbart denna form av uppsåt skulle vara svårt rent praktiskt
sett. Hur sluter man sig nämligen till gärningsmannens inställning i
handlingsögonblicket? Nog blir man väl i många fall obenägen att fri-
känna honom om det står klart, att han skulle ha varit beredd att begå
brottet därest han haft full vetskap om fakta. Jag undrar, om inte praxis
mycket gärna vid användningen av detta uppsåtsbegrepp skulle lätta på
åklagarens bevisbörda, så att man hamnar i något som är förvillande
likt användning av den hypotetiska formeln. Jag tror att en skrothand-
lare som köper stulna varor är illa ute även vid användningen av den
positiva invilgelseteorien. Domstolen kommer nämligen alltid att säga
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sig, att han måste ha tänkt sig möjligheten av att det köpta var stulet.
Den positiva invilgelsen i referentens formulering är en sympatisk los-
ning, men jag tror inte att den kan praktiskt genomföras.

Då återstår den hypotetiska formuleringen. Den har kritiserats på
många sätt.

Den viktigaste invändningen är väl den som referenten gör, när han
säger att den hypotetiska formuleringen är ägnad att väcka betänklig-
heter, emedan den icke lägger avgörande vikt vid gärningsmannens verk-
liga vilja och föreställningar i handlingsögonblicket utan på vad han
skulle ha tänkt och gjort under vissa antagna förutsätningar. Jag med-
ger, att det inte är principiellt tilltalande att skapa en fiktion i stället för
att söka komma underfund med gärningsmannens verkliga inställning.

Det är också på denna punkt som den som vill lägga ett ord till förmån
för det hypotetiska provet, har svårast att hitta argument. Såsom jag
nyss antytt, måste det emellertid såväl vid användningen av sannolik-
hetsuppsåt som vid tillämpningen av teorien om positiv invilgelse prak-
tiskt sett ofta hända, att domstolen inte får säker kännedom om gär-
ningsmannens verkliga inställning, utan att den måste ta sin tillflykt
till antaganden och hypotetiska resonemang. Det väsentliga blir under
sådana omständigheter att bestämma vilken bevisning som domstolen
kräver för uppsåt. Jag är inte övertygad om att skillnaden blir stor, vilket
uppsåtsbegrepp som än användes. Någon klar bild av hur det faktiska
läget i detta hänseende är i de olika nordiska länderna kan man icke
få enbart genom att studera den straffrättsliga litteraturen och läsa rätts-
fallsreferat. Dessutom behöver man ju inte alltid göra en konstruktion
vid tillämpningen av det svenska systemet. Blir det utrett att gärnings-
mannen i handlingsögonblicket verkligen tänkt, att han skulle företa
handlingen, även om den brottsliga effekten inträdde eller det krimina-
liserade momentet förelåg, föreligger naturligtvis uppsåt även enligt
svensk praxis.

Referenten tog upp ett resonemang om ett mordbrandsfall där två
personer skulle behandlas olika, ehuru deras farlighet var lika stor. Jag
undrar om felaktigheten i detta fall inte ytterst beror på en felaktig bevis-
bedömning. Sådana fall kan inträffa även vid tillämpning av andra
former av uppsåt.

En annan invändning mot dolus eventualis i dess hypotetiska form
är att det skule vara kränkande før den tilltalade, att domstolen säger
om honom att han är en sådan skurk, att han skulle ha företagit sin
gärning, även om han hade varit fullt viss om de förhållanden som
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gjorde den brottslig. Invändningen är naturligtvis berättigad. Jag tycker
emellertid inte att den väger så tungt, eftersom en fällande dom under
alla omständigheter ofta måste framstå som kränkande, i synnerhet for
en brottsling som nekar. Vilken uppsåtsteori domstolen än använder,
torde det dessutom bli mindre behagligt för den dömde, om domstolen
- vilket den ju bör göra — noggrant redovisar sin värdering av bevis-
ningen rörande uppsåtet.

Referenten har invänt, att den hypotetiska formuleringen är särskilt
betänklig att använda, när gärningsmannen bara har räknat med en
låg faregrad. Detta är naturligtvis riktigt. Nu torde det emellertid i regel
förhålla sig så när gärningsmannen antagit en mycket låg faregrad, att
det blir mycket svårt att med bestämdhet säga, att gärningsmannen
skulle ha företagit gärningen, även om han varit fullt säker på en viss
effekts inträde eller ett visst moments förhåndenvaro. Domstolen måste
nämligen säga sig, att vad som föranlett gärningsmannen till hans hand-
ling var just föreställningen om att risken var ringa, och att han skulle
ha avstått, om han haft visshet om effekten eller brottsmomentet. - Jag
erkänner emellertid att der finns en viss risk här för olämplig rättspraxis.
Det borde övervägas, om man inte borde komplettera den hypotetiska
formuleringen med ett förbehåll om att risken för gärningsmannen bör
ha framstått som påtaglig, innan det hypotetiska provet får företagas.
Mot en dylik lösning kan man emellertid rikta ungefär samma invänd-
ningar som mot användningen av sannolikhetsuppsåt.

Slutligen har det mot den hypotetiska formuleringen invänts, att den
utanför uppsåtsområdet lämnar fall, där gärningsmannen medvetet tar
en risk och gör detta på ett grovt eller hänsynslöst eller utspekulerat sätt.
Det är en värderingsfråga om man anser sådant skall straffas som upp-
såtlig gärning. Som jag tidigare sagt, stöter det inte mig, att låta sådant
fall inom oaktsamhetsområdet, därest det hypotetiska provet icke utfaller
positivt.

Särskilt är det en situation som har fångat intresset, nämligen det att
gärningsmannen inser risken, men medvetet undviker att skaffa sig säker
kunskap för att inte avskräckas eller försämra sitt bevisläge i en eventuell
rättegång. Denna situation kan falla utanför den hypotetiska formule-
ringen. I Sverige har en ledamot av Högsta domstolen (justitierådet
Alexanderson i Svensk Juristtidning 1945 s. 295ff, jfr Nytt Juridiskt
Arkiv. Avd. I 1941 s. 466) antytt att Högsta domstolen dömt för uppsåt
i ett sådant fall med frångående av den hypotetiska formuleringen. Detta
framgår dock icke av själva domsmotiveringen. Att föra in denna situa-
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tion under uppsåt är dock att ge sig in på besvärliga gränsdragnings-
problem och svåra bevisfrågor. Man måste nämligen utreda anledningen
till att vederbörande underlåtit att skaffa sig kunskap och dessutom
måste man fastställa om han varit tillräckligt energisk i sin efterforsk-
ning (Jfr numera Huldén och Karlgren i Svensk Juristtidning 1960
s. 598ff. och 7O2f.). Den svenska lagstiftaren har i ett sammanhang -
nämligen vid straffbeläggandet av culpöst häleri - i motiven förutsatt,
att underlåtenhet att skaffa sig visshet är att bedöma som oaktsamhet.
Personligen tycker jag att dessa fall gott kan bedömas som culpösa.

Den hypotetiska formeln har en stor fördel: Den är teoretiskt klar.
Vidare avskär den från straffbarhet fall, där vederbörande uppfattat san-
nolikheten som stor, men där han absolut inte velat åstadkomma effek-
ten. För många svenskar tror jag framstår sådanna fall som typiskt oakt-
samma handlingar, som inte bör straffas såsom uppsåtliga brott. Dess-
utom är den hypotetiska formeln ur pedagogisk synpunkt icke olämplig.
Den är nämligen ganska lätt att lära för studenter. Naturligtvis kan den
i praktiken vara svår att tillämpa, men detta gäller även andra uppsåts-
formuleringar. Denna formel har blivit härskande i Högsta domstolens
praxis under de senaste decennierna, den har rekommenderats i för-
arbetena till de senaste stora strafflagsreformerna, 1942 och 1948, och
den har godtagits av en enhällig doktrin. Att under sådana omständig-
heter söka åstadkomma en förändring, synes mig inte tillrådligt, annat
än om man kan hitta en lösning som är påtagligt överlägsen. De alter-
nativ, som hittills diskuterats, är emellertid enligt min mening icke så
förträffliga att de bör ersätta vår nuvarande reglering. En omläggning
till sannolikhetsuppsåtet skulle dessutom säkerligen medføra stora prak-
tiska svårigheter under en lång övergångstid. Det skulle troligen dröja
decennier, innan vi under Högsta domstolens ledning erhöll en någon-
lunda enhetlig bedömning i praxis av sannolikhetsuppsåtet.

Jag instämmer med referenten i att det vore svårt men icke omöjligt
att ge en legal definition av uppsåt. Emellertid delar jag också hans me-
ning att ett lagfästande blott är nödvändigt, om man vill åstadkomma
en ändring i vad utvecklingen fört med sig. För Sveriges del anser jag
att lagstiftning inte är erforderlig. Ej heller synes, som jag inledningsvis
antydde, några åtgärder vara behövliga för att åstadkomma fullständig
lika reglering i Norden. De praktiska skiljaktligheterna är ju ändå inte
stora.

Jag ansluter mig också till referentens teser 3 a och 3 b. Emellertid
vill jag gärna — som jag tror i huvudsak överensstämmer med refe-
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rentens åsikter - understryka, att det är bättre att domstolarna håller sig
till relativt fixa linjer än att de skönsmässigt konstaterar uppsåt, där detta
kännes språkligt och reellt motiverat. Visserligen gör sig inte legalitets-
grundsatsen lika starkt gällande beträffande brottets subjektiva sida som
ifråga om den objektiva, men det är ändå rättspolitiskt sett en fördel,
om domstolarna även vid utformningen av de subjektiva rekvisiten
handlar efter fasta regler. Allt för mycket moraliserande till gärnings-
mannens nackdel är inte bra, och jag tror inte att någon demokrati
under lugna tider mår illa av en restriktiv praxis i brottmål. Man bör
vidare betänka, att domstolspraxis påverkar åklagarnas och polisernas
handlande. Visar sig domstolarna benägna att följa förslag om nykon-
struktioner i utvidgande riktning av uppsåtsbegreppet, uppmuntras åkla-
gare och polis att göra försök med åtal och förundersökningar enligt
nya linjer. Om dessa försök då mislyckas, har man i onödan åsamkat
den misstänkte och hans anhöriga oro, lidande och kostnader. Är praxis
däremot fast, vet åklagare och polis i vilken riktning det lönar sig att
arbeta och inskränker sig till detta.

/ / . Rättsvillfarelse

I fråga om rättsvillfarelsen har jag mindre att säga, då ju - såsom
jag inledningsvis antydde - referenten och jag har praktiskt taget samma
uppfattning. Jag skall därför inskränka mig till att i största korthet uppe-
hålla mig vid några av referentens teser.

(ad 1)1 och för sig kunde det anses tilltalande och överensstämmande
med de ideologiska och humanitära synpunkter, som ligger bakom kravet
på uppsåt eller oaktsamhet för straffbarhet, att fordra att uppsåtet resp.
oaktsamhet skall omfatta även det förhållandet att gärningen är straff-
bar. Den mänskliga naturen är emellertid ond. Man måste alltid räkna
med att den åtalade är lögnaktig. Det skulle bli mycket lätt att göra
osanna påståenden om rättsvillfarelse, och sådanna invändningar skulle
bli svåra att genomdriva för åklagaren med tanke på människornas stora
okunnighet i rättsliga ting. Dessutom skulle en sådan regel uppmuntra
folk till att inte sätta sig in i de rättsregler, som gällde på deres verksam-
hetsområde.

Å andra sidan får man av dessa skäl inte förledas att intaga en rakt
motsatt ståndpunkt — vilket tyvärr inte är ovanligt - nämligen att aldrig
taga hänsyn till att gärningsmannen inte vetat, att hans handling var
straffbelagd. Utan risk för straffrättsskipningens effektivitet kan man ta
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rätt stor hänsyn til bristande rättskunskap, nämligen i den formen att man
friar från straff, när rättsvillfarelsen inte är oaktsam. Ställer man kravet
på oaktsamhet relativt högt, minskas risken för att osanna invändningar
vinna tilltro och underlåtenhet att skaffa sig erforderlig lagkunskap
gynnas.

(ad 2) Liksom referenten anser jag, att man bör ansluta sig till skuld-
teorien och alltså obetingat frikänna vid ursäktlig rättsvillfarelse. Gär-
ningsmannen bör alltså icke såsom i Danmark blott få straffnedsättning
eller straffbortfall. Blir han icke verkligen frikänd, undgår han nämligen
inte obehaget att fällas för brott och att utsättas för de andra påföljder
än straff som en fällande dom kan medföra. Den som handlat med iakt-
tagande av tillbörlig aktsamhet bör inte stämplas som brottsling i något
hänseende.

(ad 3) Det är mycket omdiskuterat om det är möjligt och lämpligt
att göra skillnad mellan olika former av rätts villfarelse. Jag är ense med
referenten, att man måste skilja mellan egentlig rättsvillfarelse, som be-
handlas enligt skuldteorien och alltså friar från straff om den icke är
oaktsam, och oegentlig rättsvillfarelse, som behandlas som faktisk vill-
farelse och alltså utesluter ansvar för uppsåt, även om den är oaktsam.
Gränsen mellan dessa kategorier är svår att dra, men skillnaden mellan
typfallen är iögonenfallande.

En gemensam behandling av egentlig och oegentlig rättsvillfarelse -
vilken somliga forskare förorda — skulle dra med sig besvärliga tekniska
problem och leda till kriminalpolitiskt olämpliga lösningar.

Det lämpligaste är enligt min mening - i varje fall för svensk rätts
del — att behandla oegentliga rättsvillfarelser på samma sätt som fak-
tisk villfarelse. Att såsom referenten tänker sig som ett alternativ ge en
särskild regel om straffrihet för oaktsam oegentlig rättsvillfarelse skulle
i onödan komplicera regelsystemet med bland annat skarp gränsdrag-
ning mellan oegentlig rätts villfarelse och faktisk villfarelse.

(ad 4) Slutligen får jag bekänna, att jag tidigare pläderat för en
annan mening än referenten i fråga om lagstiftning om rätts villfarelse.
Jag har nämligen för svensk rätts del ansett, att en lagreglering icke
är lämplig med hänsyn till att det subjektiva rekvisitet i övrigt inte
regleras i lag. Emellertid har jag ändrat uppfattning. Svensk rättspraxis
är mycket obenägen att fria från ansvar på grund av rättsvillfarelse.
Psykologiskt sett sammanhänger troligen detta till en del med att dom-
stolarna saknar en lagbestämmelse att åberopa till stöd för straffbefri-
else. Att mera allmänt taga hänsyn till rättsvillfarelse, bjuder domstolar-
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na emot utan stöd av skriven lag. Jag har av referenten blivit övertygad
om att man kan lagstifta om rättsvillfarelse utan att ge regler om uppsåt
och oaktsamhet. Inte heller behöver man därvid i lag lösa frågan om
gränsdragning mellan egentlig och oegentlig rättsvillfarelse. Tillståndet
i svensk praxis är inte tillfredsställande ifråga om egentlig rättsvillfarelse;
därför bör lagstiftaren gripa in. Jag instämmer med referenten i att det
däremot inte är nödvändigt, att nordisk rättsenhet åstadkommes rörande
denna fråga.

Professor Niilo Salovaara (Helsingfors):

Herr ordförande. Mina damer och herrar.
Det är synnerligen glädjande att man i de nordiska länderna efter de

stora krigen ägnat uppmärksamhet, förutom åt frågor rörande straff
även åt läran om brottet och dess förutsättningar. I Danmark och Norge
har professorerna Hurwitz och Andenaes på 1950-talet utgivit vidlyftiga
och förtjänstfulla arbeten över straffrättens allmänna del. Hos oss i Fin-
land har professor Honkasalo givit ut en framställning i tre delar över
straffrättens allmänna del. De centrala frågorna inom skuldläran be-
handlas i de kända monografier, som professorerna Thornstedt och Waa-
ben utgivit år 1956 och 1957 och vilka jag även med stort intresse tagit
del av. De sistnämnda arbetena kan också sägas utgöra grund för den
diskussion som nu kommer att föras.

Professor Andenaes nämner i korthet i sitt tryckta referat sid. 4, att
finsk doktrin vid definierandet av begreppet dolus eventualis omfattat
den s.k. positiva viljeteorin eller positiva invilgesesteorin. Enligt denna
teori skulle jag säga att dolus eventualis föreligger då gärningsmannen
insett, att han genom fullföljandet av en bestämd avsikt skulle komma
att ge upphov till en olaga påföljd och han därvid accepterat denna möj-
lighet eller åtminstone med en överlägsen likgiltighet tagit risken för
denna möjlighet. Samma innebörd i sak har en definition av dolus
eventualis som ett psykiskt tillstånd, i vilket gärningsmannen bildat sig
en föreställning om de faktorer, som utgör ett brotts kännetecken samt
härvid ansett uppkomsten av den situation, som han insett vara beroende
av sin egen vilja åtminstone vara likgiltig och i vilket tillstånd han vidare
ansett förefintligheten av övriga faktorer i samband med sitt handlande
vara sannolika eller att dessa skulle komma att yppa sig i ett senare
skede. Till stöd för den åsikt enligt vilken för uppsåt även räcker en
överlägset likgiltig inställning till en eventuell uppkomst av en olaga
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påföljd skulla jag önska anföra ett par synpunkter. En dylik sänkning
av den undre gränsen för uppsåt är enligt min uppfattning av behovet
påkallad i synnerhet vid gränsdragningen mellan stöld och olovligt
nyttjande av annans lösa egendom d.v.s. furtum usus. Den som olovligt
använder t.ex. någon annans kläder så att deras ägare inte mera har bruk
av dem gör sig skyldig till stöld för den händelse han insett möjligheten
av en sådan påföljd och förhållit sig likgiltigt till denna möjlighet. Spe-
ciellt vid bedömandet av »lån« av motorfordon har samma betraktelsesätt
visat sig vara fruktbringande. Högsta domstolen i Finland har ansett en
person, som olovligt använt en annans bil ha gjort sig skyldig till stöld
bl.a. i följande rättsfall (H.D. 1954 II 15):

A hade olovligen på gata i Helsingfors tillgriptt B:s bil samt kört den
til norra Finland, varvid han använt B:s i bilen befintliga bensin samt
under färden dels stulit dels köpt ny bensin. Sedan A 18 dygn efter till-
greppet av bilen påträffats på bar gärning vid utförandet av ett inbrott
har han gripits vid flyktförsök med bilen.

I andra liknande fall då en annans bil körts långa sträckor eller då
en bil i betydande grad blivit skadad har gärningsmannen ansetts vara
förfallen till stöld om han inte vid tillgreppet av bilen haft för avsikt att
återlämna densamma, utan ansett det likgiltigt om ägaren får tillbaka
bilen i något så när fullgott skick. En liknande praxis beträffande »bil-
lån« torde för nuvarande vara rådande även i Sverige, se närmare Agge-
Frederiksson, Biltillgrepp i Stockholm, 1956. Det samma är förhållandet
synbarligen även i Danmark att döma av följande uttalande av Krabbe
(Kommentar. Fjerde udgave 1947, sid. 659): »Borttagelse af Ting till
begrænset Brug, men med den forudfattede Beslutning efter Brugen at
bortkaste den eller uden at underrette Ejeren at efterlade den under
Forhold, hvor det vil være usansynligt eller i høj grad usikkert, om
Ejeren vil få den igen, vil være Tyveri.« För at nämna ett annat exem-
pel, i vilket det synes nödvändigt att erkänna förefintligheten av uppsåt,
pekar jag på de ofta förekommande fallen i vilka någon, som lägrat en
ännu icke 15 år fylld flicka förklarar, att han inte känt till flickans verk-
liga ålder. Visar det sig att mannen inte fäst något avseende vid flickans
ålder eller att han uppsåtligen försökt vara ovetande om det verkliga
sakförhållandet kan uppsåtligt lägrande utan tvivel ha förelegat. Denna
ståndpunkt har man i Finland intagit i dylika fall. Även i Sverige har
en dylik inställning vunnit starkt understöd, se härom diskussionen mellan
Strahl och Alexandersson i SvJT 1945.

Frågan om betydelsen av s.k. rättsvillfarelse vid bedömandet av skuld-
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frågan är inte lätt att avgöra. Såsom ur det tryckta referatet sid. 6 fram-
går, innehåller Finlands strafflag inte något stadgande om rättsvillfarelse.
Detta år förståeligt om man beaktar, att även begreppen uppsåt och
vållande blivit odefinierade i lagen. Härav följer att den aktuella frågan
bör lösas med utgångspunkt från allmänna straffrättsliga principer. I
Finland har man under flere decennier enligt stadgad praxis bedömt
dessa fall sålunda, att för uppsåt bör erfordras, att gärningsmannen insett
att hans handling varit asocial, medan vållande förutsätter en möjlighet
för gärningsmannen att ha insett detta. Grunden härtill har nämligen
ansetts vara den, att skuld i sak innebär ett klander mot gerningsmannen
på grund av den rättsstridiga handlingen. Om en domstol således vid
behandling av en fråga kommer till det resultatet, att gärningsmannen
inte insett att hans handlande varit asocialt och oförenligt med lagbun-
den samlevnad bör åtalet förkastas om inte görningsmannen eventuellt
kan straffas för vållande. Någon möjlighet att tillämpa en nedsatt straff-
skala kan i dylika fall, i brist på uttryckligt stadgande härom inte komma
i fråga. För tidlighetens skull må för de första nämnas, att uppsåt inte
förutsätter vetskap om gärningens straffbarhet. En eventuell oriktig upp-
fatttning hos gärningsmannen om vilket brott en domstol kan komma
att anse föreligga i hans fall är inte av någon betydelse. För det andra
bör även framhållas, att uppsåt förutsätter medvetenhet om alla de fak-
torer, som konstituerar den rättsstridiga handlingen. Ifall några av dessa
faktorer är av normativ natur bor medvetenheten även sträcka sig till
dessa faktorer, visserligen blott i samma omfattning som skäligen kunde
förväntas av en annan person i gärningsmannens samhällsställning. Det
är därför tillfyllest, att gärningsmannen t.ex. vid förfalskningsbrottet är
medveten om att den urkund, som är utskriven i en annan persons namn
har betydelse i rättslivet eller vid straffbart hasardspel, att resultatet
härav är beroende av en slump och att insatserna i spelet inte står i
proportion till spelarnas ekonomiska ställning. För det tredje skulle jag
ännu önska framhålla, att någon gång även i sådanna fall då gärnings-
mannen varit medveten om sin gärnings samhällsstridighet, skuld inte
kan anses föreligga, emedan man inte med hänsyn till situationen såsom
helhet kunnat fordra att gärningsmannen skulle ha handlat i enlighet
med rättsordningen. Grunden för skuld bortfaller t.ex. vid excess i nöd-
värn »om så trängande nöd eller fara var för handen att gärningsmannen
inte kunde besinna sig«. I överensstämmelse med samma allmänna prin-
cip bör även vissa nära släktningar befrias från straff om de för att
hindra en påtänkt lagstridig handling borde ha angivit en nära anförvant.
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Vad slutligen angår den rättspolitiska frågan huruvida det vore skäl
att med tanke på dessa problem i de nordiska länderna till dessa delar
försöka få till stånd liknande stadganden och förfaringssätt för att
åtminstone i någon mån eliminera den nuvarande brokigheten, ansluter
jag mig till den åsikt, som professor Andenaes uttrycker i sitt tryckta
referat.

Professor Ragnar Bergendal (Lund):

Jag tillåter mig att framföra några korta reflexioner. Först en bekän-
nelse att jag mer och mer har kommit till den uppfattningen att dessa
spörsmål är till ytterlighet allvarliga. Kanske icke just valet mellan de
olika alternativ som vi här ha talat om, utan hela frågan om dolus
eventualis.

Thornstedt sade nyss, att den hypotetiska formeln hade den fördelen,
bland många andra, att man kan lära (blivande) jurister att fatta den.
Jag kan också vitsorda att det kan man. Men jag vill samtidigt säga
att det nästan inte är möjligt att få andra människor att fatta den — jo,
kanske att begripa dess innebörd rent intellektuellt, men icke att god-
taga den som ett uttryck för rim och reson. Att det skulle vara tänkbart
at döma folk till långa eller eljest stränga straff på grund av vad man
tror att de skulle ha gjort eller vad de skulle ha tänkt i en situation som
icke förelegat och som de kanske icke tänkt på, det är för vanliga män-
niskor något orimligt. Ingen skulle helt enkelt tro att det är så enligt
vår rätt.

Det sades också att man ganska lätt kan formulera den hypotetiska
regeln i lag. Ja, jag har själv försökt rätt mycket och jag vill inte påstå
att det är lätt men också jag menar att det kan gå. Men jag tror knappt
att man kunde få någon justitieminister att framlägga en sådan lagtext
för riksdagen och jag är ganska säker på att ingen majoritet i ett lagut-
skott eller i själva riksdagen skulle reflektera på en sådan lagparagraf,
exempelvis den som fanns i 1923 års svenska förslag till strafflagens all-
männa del. Här upplästes något ur motiveringen till den och jag är
ledsen att erkänna att den en gång har flutit ur min penna, men den
skrevs mera efter order än just som ett uttryck för min egen dåvarande
mening.

Men det är mycket illa att en liknande kritik måste riktas mot san-
nolikhetsteorien. Det förefaller för vanliga människor icke rätt att någon
skall dömas för uppsåtligt brott, när man inte kan säga att han har gjort
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gärningen med vett och vilja, utan avgörandet beror på domstolens be-
dömande av vad han har trott i fråga om effektens sannolikhet. Detta
kan ju, som här förut framhållits beträffande ett konkret fall, knappast
göras tillräckligt åskådligt för lekmän. På sin höjd kan man vid jäm-
förelse mellan två fall klargöra att en antagen sannolikhet varit större
i det ena än i det andra fallet. Men på ett för folk i allmänhet begripligt
sätt kan man icke angiva något mått på den grad av sannolikhet som en
tilltalad bör anses ha räknat med i handlingsögonblicket. Och är det
någon som frågar, hur man själv har kommit till ett visst svar på denna
fråga, kan man inte förklara den saken heller på ett övertygande sätt.

Man får nog erkänna att det på detta område har gått troll i ord,
som man säger. Åtminstone för det svenska språkets del är »uppsåt« för
vanliga människor liktydigt med »vett och vilja«. Och när det i ett
konkret fall är klart att detta inte föreligger, och det ändå dömes för
uppsåtligt brott, så tror många att det är något galet som sker. Jag vet
inte om jag har rätt, men jag har trott mig finna, att ordet »forsett«
i våra grannländers språk är något mera juridiskt tekniskt och alltså inte
så säkert förankrat i det allmänna språkbruket som tyvärr ordet »upp-
såt« är i svenskan.

Jag skall inte söka anvisa någon utväg ur vår besvärliga situation.
I sak har jag ingenting emot bestraffning för uppsåtligt brott vid dolus
eventualis, enligt en eller annan formel. Men som ett lagstiftningsspörs-
mål är det, med hänsyn till behovet av folkligt förtroende för strafflagen
och dess tillämpning, en mycket allvarlig fråga. Jag hoppas att andra
kunna utreda den bättre. Här har jag endast kunnat peka på svårig-
heterna.

Lagbyråchefen Sten Rud holm (Stockholm):

Professor Andenæs kastade ut en tråd till de medlemmer av den sven-
ska straffrättskomittén som finns här i salen, och då det är ett allmänt
ordningsinteresse att inga lösa trådar fladdrar omkring, när vi bryter
upp, skal jag göra et försök att plocka upp tråden.

Professor Andenæs var kritisk mot straffrättskommittén, närmast mot
kommitténs motivering för att inte lagfästa uppsåtsbegreppet. För egen
del är jag ganske övertygad av den kritiken. Jag tror att straffrättskom-
mittén skulle ha gjort klokt i att hålla i minnet den domare som åtnjöt
ett utmärkt anseende för sin goda domar, ända tills han började motivera
dem. Men det väsentliga här är nu inte motiveringen, utan det väsentliga
är om man skall söka ge en legaldefinition eller inte, och i den frågan
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tror jag att professor Andenæs och straffrättskommittén är av samma
mening.

För att förstå kommitténs motivering, bör man känna till bakgrunden
till skrivningen. I korthed var läget det, att straffrättskommittén i ett
tidigare betänkande av år 1940, vari behandlades frågan om en reforme-
ring av förmögenhetsbrotten, uttalat sig för en innebörd av uppsåtsbe-
greppet som inneslöt det hypotetiska provet men inte heller gick längre.
När man ånyo diskuterade den här frågan under det arbete som ledde
fram till 1953 års betänkande, så var man inom kommittén litet betänk-
sam över sitt tidigare uttalande. Skulle man i det läget ha försökt att
formulera en lagregel, så hade det varit svårt att utforma den på annat
sätt än man några år tidigare givit uttryck för. I det läget valde man
att ge ett referat av den svenska doktrinen och diskussionen och av vad
som kunde utläsas ur rättspraxis och man sökte också ge en bild av hur
läget var i dansk och norsk rätt. Och åtminstone några inom kommittén
hyste en förhoppning om att rättspraxis i Sverige skulle, utan någon lag-
regel, utvecklas i samma riktning som i Danmark och Norge. Jag vill i det
sammanhanget erinra om att en av ledamöterna i kommittén deltog i
avgörandet av 1959 års rättsfall och därvid anförde en från Högsta dom-
stolens majoritet avvikande motivering. Det rättsfallet har kanske med-
fört, åtminstone som jeg ser det, att frågan om en legaldefinition kommit
i ett annat läge i Sverige. Vi har anledning att fundera på vad man nu
skall göra, särskilt efter den värdefulla diskussion som vi på detta jurist-
möte har fått på den här punkten.

Jag skulle vilja sluta med att för egen del i stort sätt ansluta mig till
referentens syn på den här frågan. Jag tror inte att alla i Sverige har
samma mening som korreferenten beträffande värdet av att hålla fast
vid den utformning som begreppet dolus eventualis har fått hos oss. Till
referentens synpunkter skulle jag vilja lägga ytterligare en. Om man ser
saken ur den dömdes synpunkt, då tror jag att man i allmänhet kan få
honom att förstå och acceptera en dom, grundad på ett sannolikhets-
resonemang, men jag kan lätt tänka mig fall, där domen grundats på ett
hypotetiskt prov, och där man inte på något sätt kan få den dömde att
förstå eller acceptera motiveringen.

Professor Ivar Agge (Stockholm):

Herr ordförande. Ärade åhörare.
Jag skall försöka att fatta mig kort. Jag kan göra det desto mer som
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en av de saker som jag skulle vilja klaga över, har professor Bergendal
redan framfört, nämligen den olustkänsla som jag som akademisk lärare
har känt inför just detta, att dolus eventualis i den svenska formuleringen
skulle innebära, att en person döms inte för vad han verkligen har gjort
eller velat, utan för vad man tror att han under andra omständigheter
skulle ha gjort och velat. Jag håller med professor Bergendal att detta
är ett mycket allvarligt problem. Och det är desto mera allvarligt som
det inte finns någon väg ut ur det, annat än att man välj ar antingen
konstruktionen med eventuellt uppsåt eller någon annan hjälpprincip
utöver det som för ett naturligt betraktelsesätt ligger i uttrycket uppsåt,
d.v.s. »vett och vilja«. Man kan nämligen inte dra gränsen gentemot
culpaområdet på det sättet, att man nöjer sig med att tillämpa lagens
uppsåtliga straffbestämmelser i de fall då brottet bevisligen har begåtts
med vett och vilja, eftersom man å andra sidan, som korreferenten fram-
höll, ju inte rimligtvis kan börja med att i stor utsträckning straffbelägga
både den ena och den andra av de centrala brottstyperna redan vid
oaktsamhet. Alltså den ena eller andra vägen måste vi fram, även om
båda vägarna synes mindre tilltalande. Jag anser nu, och många med
mig, att »sannsynlighetsforsettet« är en mindre tillfredsställande utväg
än den svenska nödutvägen. Det är ju sällan som man med tillämpning
av en sannolikhetsbedömning snarare skulle komma åt gärningsmannens
reella psykologiska inställning i gärningsögonblicket än med hjälp av
konstruktionen dolus eventualis. Ty hur är det egentligen med de psyko-
logiska realiteterna? Äro de över huvud åtkomliga? Det har framhållits
från alla håll, särskilt från korreferentens sida, att bevisproblemen ju är
invävda i dolusspörsmålet på ett sätt som gör, att man — om man vill
vara riktigt ärlig - måste säga att man inte i andra fall än vid fullt er-
kända uppsåtliga brott dömer på vad man vet om vederbör andes vilja.
Vad är det då ytterst som man lägger till grund för domen beträffande
brottets subjektiva sida, när man dömer en person för ett uppsåtligt
brott? Ja, det är väl allmänna uppfattning man har fått om hans sam-
hällsfarliga viljeriktning, sådan som denna har yppat sig i brottet. Längre
kommer man aldrig psykologiskt den verkliga viljan på livet annat än
i klara undantagsfall.

Varför skulle då sannolikhetsuppsåtet ge oss en säkrare bevisbedöm-
ning för den samhällsfärliga viljans existens och verkliga innehåll än
någon annan form av dolus? Detta med övervägande sannolikhet måste
väl i alla fall bli något aldeles oerhört elastiskt. Domstolarna frestas här
till ett pragmatiskt betraktelsesätt: om man anser att den åtalade efter
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sin allmänna typ är sådan att man verkligen tilltror honom den för brot-
tet erforderliga graden av samhällsfarlig viljeriktning, så dömer man ho-
nom. Den övervägande »sannsynligheten« finns bara i domarens bevis-
värdering och den är som sagt elastisk, allt eftersom man anser at indi-
cierna i stort sett talar för en samhällsfarlig vilja. För min del har jag
svårt att inse att det — i varje fall för svensk rätts vidkommande — finns
någon anledning att vackla på denna punkt, när nu praxis efter tidigare
osäkerhet faktiskt håller på att stabilisera sig och nästan genomgående
laborerar med det hypotetiska provet.

Jag skall ta ett exempel, som visar att det hypotetiska provet kanske
ändå inte är så verklighetsfrämmande som det låter. Jag skall också i
likhet med min svenska kollega tänka på vad som brukar vara lättfattligt
för studenter. Jag kan taga följande exempel: Vi tänker oss en rak
sträcka på en bra motorväg som löper parallellt med en järnväg, och vi
antar att s. k. fartdåre, som jagar fram på sin motorcykel, vet att han
närmar sig en plankorsning med järnvägen, men kappkörningen med
tåget, det är ju den som är det spännande och det tjusande och att det
hänger på sekunderna om man hinner före vid järnvägsövergången eller
inte. Han inser den avsevärda risken för en dödsolycka, men han tar
risken i den vanliga sangvinska förhoppningen att det skall nog gå bra
på något sätt. Han har nu sin flicka på baksätet på motorcykeln. Inte
vill han flickans död, men han vill låta henne också uppleva fartens
tjusning och riskens spänning. Nu sker emellertid olyckan. Han själv
klarar sig, men flickan skadas till döds vid tågövergången. Det är alltså
ett mycket grovt culpöst brott. Vi ändrar på exemplet för att komma
in på gränsmarkerna till dolus. Det råder sedan en tid en schism mellan
de två älskande. Flickan väntar barn och hon kräver att han skall ge
henne ett bestämt löfte om äktenskap. Det har varit upprivande scener
och under hemfärden från dansbanan har de grälat mer än vanligt.
Pojken tycker sin situation vara hopplös. Han vet om risken vid järn-
vägsövergången och gripes av en stark känsla av fatalism. »Blir jag och
flickan ihjälkörda, så är det tydligt försynens vilja. Jag vill det inte, men
jag tar risken; det som skall ske det sker.« Det blir en kollision med tåget
och flickan skadas till döds.

I både fallen har sannolikheten för en olycka varit lika stor och har
kanske framstått exakt lika stor för gärningsmannen, men det är natur-
ligtvis en uppenbar skillnad i viljefarligheten i det ena fallet och i det
andra.

Med dette enkla exempel ur livet har jag försökt att precisera varför
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jag anser, att det hypotetiska provet i vissa fall ändå ger ett ganska gott
utslag beträffande gärningsmannens viljefarlighet och skapar en möjlig-
het att man vid fallets bedömning verkligen träffar det rätta. Och om
man så därtill som korreferenten rekommenderade kan beveka dom-
stolarna att verkligen också kräva ett visst, ganska avsevärt mått av
sannolikhet för den brottsliga effektens inträde, resp. förefintligheten
av visst gärningsmoment, tror jag att kombinationen av någon höjd
sannolikhetsgrad med det hypotetiska provet kommer att skilja ut gär-
ningsmän som har ganska avsevärt mera samhällsfarlig vilja än dem
som begår grovt culpösa gärningar av motsvarande typ.

Till sist må erinras om att det svenska brottsbalksförslaget anvisat en
god legislativ lösning vid vissa brottstyper, t. ex. otukt med minderårig,
där man vid en lindrigare grad av brottet uppställt ett blandat subjek-
tivt rekvisit, i det att man ej kräver insikt om den minderåriges verkliga
ålder utan nöjer sig med culpa i sådant hänseende. En motsvarande lös-
ning finnes redan i vår lag, när det gäller häleribrottet. Om den som
mottagit stulet gods ej känt till, men bort misstänka den olovliga åtkom-
sten, dömes han till ett lägre straff för s. k. häleriförseelse. I enlighet
med lagens språkbruk borde den svårare straffbestämmelsen för häleri
vara reserverad för det fall då det klarlagts, att hälaren verkligen ägt
kännedom om förbrottet. Praxis synes emellertid på ett enligt min
mening mindre lyckligt sätt laborera med dolus-eventualis-konstruktio-
nen även vid denna brottsart. Min kritik på denna punkt gäller emeller-
tid en intern svensk tolkningsangelägenhet och må här lämnas åsido.

Professor Bo Palmgren (Helsingfors):

Herr ordförande.
Jag begärde egentligen ordet i anledning av professor Bergendals ut-

talanden och förfrågan, inte därför att jag trodde mig kunna avhugga
den gordiska knuten, utan för att försöka visa på vägar, efter vilka man
i största antalet praktiska fall kan undgå hela problemet. Jag har nästan
i alla delar blevet förekommen av professor Agge, som tog fram nästan
alla de exempel som jag vill själv göra. Det som jag ville säga som en
principfråga i detta är, att vi jurister är alltför benägna att under vissa
kategorier och benämningar pressa in sådant som egentligen inte hör dit,
utan att i stället uttrycka oss på det sättet, att det motsvarar det som har
hänt. Vill lagen göra detta, vill domstolerna göra detta, då förstår den
stora almänheten bättre oss. Jag tycker helt och hållet, att om någan har
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mishandlat någon annan, utan att ha haft uppsåt att döda, men döden
har följt, så skall han dömas för mishandel. Att detta med häleribrotten
inte har lyckats så väl i Sverige, kan möjligen tänkas bero på det, att
straff skalorna inte har stått i riktig god proportion till varandra, så att
domstolarna har tvekat att gå ner till den lägre skalan, som har motsva-
rat det egentliga förhållandet. Ifråga om stöld så tycker jag, att man skall
se saken så, att ordet stöld, - ty det hör jo inte precis till att man säger
att man har tillgripet någonting i uppsåt att tillägna sig det, — utan att
man kan också säga så här: Att ordet stöld betyder, att någon har till-
gripet det utan uppsåt att återställa det. Jag menar, at när juristerna
strävar att uttrycka sig såsom sakerna verkligen förhåller sig, så klarar
man sig bättre från de här problemerna. Det kan jo ändå hända att
de uppstår situationer, då en tveksamhet inträder, men det måste man
emellertid alltid ta med i räkningen.

Professor Ivar Strahl (Uppsala):

I den första frågan av de två som står på programmet, d.v.s. frågan
om uppsåt, kan jag instämma med mina landsmän. Jag vill bara under-
stryka ett par saker.

Framför allt vill jag framhålla, att man bör sträva efter att få en klar
gräns kring uppsåtsbegreppet. Jag reagerar mycket starkt mot uttalanden
i litteraturen, som låter konstaterande av uppsåt bero av en helhetsbe-
dömning av situationen. Frågan gäller gränsen mellan straffbart och
icke straffbart, och vi är skyldiga att göra den gränsen så skarp som möj-
ligt. Dolus directus och indirectus är tämligen klara begrepp, och det
vore mycket bra, om vi kunde stanna där. Men det visar sig, att detta
är svårt och att vi måste tillägga en liten grupp. Ju mindre denna kan
bli, desto bättre är det. Det finns tydligen två vägar att gå. Den ena är
dolus eventualis och den andra något slags sannolikhetsuppsåt. Svensk
praxis och doktrin har bestämt sig för dolus eventualis, med hypotetiskt
prov.

Emot sannolikhetsuppsåtet talar enligt min mening på ett avgörande
sätt ett rent språkligt argument. Det går inte för sig i Sverige att döma
en person för uppsåtligt brott och säga, att han döms därför att han
ansåg det vara övervägande sannolikt att effekten skulle inträda. Emot
sannolikhetskriteriet talar också, att det leder till en alltför utvidgad til-
lämpning av dolus. Vi har hört exempel på det här förut, som jag hän-
visar till. Att godtaga sannolikhetsuppsåtet skulle vara att falla undan
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för tidningsinsändarnas rop på att fartdåren och rattfylleristen, som kör
över en person på gatan, bör dömas för mord. Det vill jag inte vara
med om.

Det invändes mot det hypotetiska provet med rätta, att den som döms
med stöd av detta prov döms för att han skulle ha handlat på visst sätt
under en förutsättning, som i själva verket inte förelåg. Det är, det måste
man medge, betänkligt. Det är en stor svaghet.

Men hur är det, om man i stället har sannolikhetsuppsåtet? Då skall
domstolen pröva, om den tilltalade, när han företog handlingen, ansåg
effekten vara övervägande sannolik. Hur ofta har den tilltalade någon
uppfattning om detta? I alla fall måste det vara sällan som man kan bevisa
något om hans uppfattning av sannolikheten. Man måste befara, att det
avgörande ofta blir, om domstolen tycker, att han borde ha ansett effek-
ten som övervägande sannolik, eller kanske rentav bara om domstolen
själv tycker att den var övervägande sannolik.

Vilken väg man än tar är det besvärligheter, men jag tycker för min
del att dolus eventualis med sitt hypotetiska prov är det mindre betänk-
liga, framför allt därför att det är en snävare form av uppsåt.

Jag kunne ha en del att säga om rättsvillfarelse, men det är kanske
bättre att jag avstår från det, eftersom tiden är långt framskriden. Jag
nöjer mig med att helt allmänt - utan att gå närmare in på ämnet -
förklara att jag är oenig med föregående talare.

Referenten, professor Johs. Andenæs:

Jeg går ut fra at forsamlingen vil være takknemmelig om jeg nå er
meget kort, og det er i grunnen bare ett punkt av diskus jonen som jeg
skal t a opp. Den har jo kommet i höy grad til å dreie sig om den hypo-
tetiske forsettsformulering og spörsmålet om sannsynlighetforsettet. Kri-
tikken mot den hypotetiske formulering er blitt utdypet av så mange
talere, at den behöver jeg ikke gå videre inn på. Men samtidig er det
kommet frem så pass meget kritikk overfor sannsynlighetsformuleringen
at jeg kunne ha lyst til å si et par ord til fordel for den. Jeg håper og
tror at det ikke utelukkende er av patriotiske grunner at jeg gjör det.

Når jeg foretrekker sannsynlighetsformuleringen fremfor den hypo-
tetiske, er det fordi jeg mener at den er bedre på to punkter. For det
förste er den prinsipielt riktigere, fordi den knytter seg til spörsmålet om
hva som passerte i gjerningsmannens bevissthet i gjerningsöyeblikket. Og
for det annet så tror jeg - og det er i motsetning til professor Bergen-

10
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dal - at den er ganske annerledes forståelig for den tiltalte selv og for
menigman. Hos oss har vi ikke noen slike språklige vanskeligheter som
er blitt nevnt her fra svensk side. Det er mulig at ordet »uppsåt« og
»uppsåtlig« på svensk er sterkere knyttet i retning av hensikt enn uttryk-
kene »försett« og »forsettlig« hos oss. Hos oss har jeg inntryk av, at
blandt domsmenn og andre betraktes det som meget naturlig at man
domfeller for forsett når man må si at vedkommende har regnet med
som en overveiende sannsynlighet, f. eks. at tingen var stjålet. Sikker
har han ikke vært, men han har regnet med det som det overveiende
sannsynlige. Og tilsvarende når det tales om en legemskrenkelse. Man
har fyrt på en annen på et ganske kort hold, og det har medfört döden.
Spörsmålet er: Foreligger det forsett også med hensyn til dödsfölgen?
Hvis situasjonen ligger slik an, at man ser at han måtte ha skjönt at
döden var det overveiende sannsynlige resultat av handlingen, ja så
finnes det meget naturlig å domfelle for forsettlig drap — jeg tror endog
at folk flest ville reagere noe mot at man i et slikt tilfelle ikke dömte for
försett. Derimot er jeg helt enig i, at også sannsynlighetsformuleringen
har sine store svakheter og vanskeligheter, först og fremst når det gjelder
beviset. Men det gjelder både for dolus directus - det som vi kalier
hensikt - og for dolus indirectus - hvor det dreier sig om følger som er
forbundet med handlingen, og for sannsynlighetsforsettet, at man stort
set er henvist til å trekke sine slutninger om gjerningsmannens indre ut
fra den foreliggende yttre situasjon. Det er ikke noet spesielt for den ene
eller for den annen formulering. Det står slik for meg, at man heller
ikke etter den opfatning som her er lagt til grunn av svenske jurister
unngår å foreta en betraktning over hva gjerningsmannen har regnet
med som mer eller mindre sannsynlig. Ved siden av dolus directus har
man dolus indirectus, altså at gjerningsmannen har regnet med som
sikkert, om et bestemt resultat ville inntre eller om det og det moment
foreligger. Men hva er sikkert? Og hvordan skal man kunne trekke slut-
ninger fra de ytre omstendigheter til hva gjerningsmannen har regnet som
sikkert? Og kan man for å bruke professor Strahls uttrykk si hvor mange
av de tiltalte har tatt det standpunkt, at de regnet med det som sikkert?

Altså, jeg mener at i grunnen akkurat de samme vanskeligheter som
foreligger med hensyn til sannsynlighetsforsettet foreligger også med
hensyn til denne dolus indirectus, slik at man ikke slipper en bevisbedöm-
melse om hva vedkommende regnet med, selv om man går på den linjen.

Ordföranden förklarade förhandlingarna i ämnet avslutade.


