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Det henvises generelt til folgende inngående monografier:
Knud Waaben, Det kriminelle forsæt. Kbh. 1957.
Hans Thornstedt, Om rättsvillfarelse. En straffrättslig undersökning. Stockh. 1956.

Hovedregelen i alle de nordiske lands rett er at det til straffbarhet kreves
forsett. Forsettet må omfatte ikke bare handlingens fölger, men også de
relevante ledsagende omstendigheter. Avgrensningen av forsettsbegrepet
blir i noen tilfelle avgjörende for selve straffbarheten, i andre tilfelle for
valget mellom straff for forsettlig og straff for uaktsom overtredelse (f.
eks. forsettlig eller uaktsomt drap).

Ikke i noe av landene har lovgivningen definert forsettsbegrepet. Opp-
gaven for teori og praksis er å trekke en naturlig og praktikabel grense
mellom de mer straffverdige tillfelle, som hörer hjemme under forsettet,
og de mindre straffverdige, som hörer hjemme under uaktsomheten.
Lösningen kan ikke sökes ved deduksjon fra generelle oppfatninger om
forsettets vesen. Man kan ikke uten videre regne med at grensen kan
angis ved en enkelt formel.

Det er enighet om at forsett foreligger overfor fölger som er tilsiktet.
Det samme gjelder overfor fölger eller gjerningsmomenter som gjernings-
mannen har betraktet som sikre. Utenfor dette sentrale område er me-
ningene delte.

I dansk, islandsk og norsk teori og praksis er det overveiende sannsyn-
lige blitt likestilt med det sikre. I eldre fremstillinger er det med uttrykket
»overveiende sannsynlig« antagelig tenkt på de meget höye sannsyn-
lighetsgrader, men tendensen synes nå å gå i retning av å nöye seg med
en overvekt av sannsynlighet. I nyere dansk teori er det til dels hevdet at
kravet til sannsynlighet varierer etter förbrytelsens art.
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I svensk teori og praksis har man ikke anerkjent dette sannsynlighets-
forsett (se senest NJA 1959 s. 63). Til gjengjeld har man i Sverige antatt
forsett når gjerningsmannen har tenkt på muligheten av den kriminelle
folge eller den kriminelle sammenheng, og ikke ville ha avholdt seg fra
gjerningen selv om han hadde vært sikker (den hypotetiske innvilgelses-
teori, »Franks formel«). Det finnes i Danmark og Norge enkelte retts-
avgjörelser som benytter seg av lignende formuleringer, men stort sett
har man i disse land liksom i Island stilt seg tvilende eller direkte avvisende
overfor formuleringen. Derimot har man vært tilböyelig til å anerkjenne
försett når gjerningsmannen be visst har tatt det standpunkt at han önsket
handlingen foretatt selv om den kriminelle folge skulle inntre eller det
kriminelle gjerningsmoment foreligge (positive innvilgelsesteori).

Nyere finsk teori (Honkasalo, Salmiala) slutter seg til den positive
innvilgelsesteori. Den anerkjenner hverken den hypotetiske formulering
(som i Sverige) eller et sannsynlighetsforsett (som i Danmark, Island og
Norge).

I praksis blir forskjellen mellom de enkelte standpunkter neppe så stor
som formuleringene kunne tyde på. Den grad av sannsynlighet som gjer-
ningsmannen har regnet med, vil være et viktig moment ved den bevis-
bedömmelse som må foretas etter den hypotetiske formulering. I stor
utstrekning er det nok derfor så, at hvor man i Danmark, Island eller
Norge ville ha konstatert sannsynlighetsforsett, dommer man i Sverige
på grunnlag av den hypotetiske formulering, og omvendt. Men det blir
også forskjell. Den hypotetiske formulering fanger inn også de lavere
sannsynlighetsgrader, dersom omstendighetene for övrig gir tilstrekkelig
grunnlag for den beviskonstatering som den hypotetiske formulering for-
utsetter. På den annen side rammer den ikke selv höye sannsynlighets-
grader, hvis stillingen f.eks. er den at handlingen ville mangle rimelig
motiv hvis utfallet hadde vært sikkert. Snevrest blir grensene for forsettet
trukket etter finsk teori, men meget vil her bero på hvilke beviskrav som
stilles.

Når man dröfter saken på fritt grunnlag, står man ikke nödvendigvis
overfor et valg mellom sannsynlighetskriteriet og den hypotetiske formu-
lering. De kan tenkes kombinert, slik at det er tilstrekkelig at det ene
eller det annet krav er oppfylt. De kan også tenkes kombinert på den
mate at man krever både en viss höyere grad av sannsynlighet og et be-
kreftende svar på det hypotetiske spörsmål. Man kan også, som nyere
finsk teori, forkaste begge formuleringer.

Folgende rettspolitiske teser fremlegges til diskusjon:
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1. a. Sannsynlighetskriteriet gir en naturlig, lettfattelig og praktikabel
avgrensing av forsettet.

b. Man bör neppe oppstille regler om forskjellige sannsynlighetsgrader
ved forskjellige gjerningstyper, medmindre straffebudets formulering gir
holdepunkt for det, f.eks. ved å nöye seg med »kunnskap eller formod-
ning« (norsk strl. § 155) eller ved å kreve »pålitelig kunnskap« (norsk
strl. § 139).

2. Den hypotetiske formulering er egnet til å vekke betenkelighet, fordi
den ikke legger avgjörende vekt på gjerningsmannens aktuelle vilje og
forestillinger i gjerningsöyeblikket, men på hva han ville ha tenkt og
gjort under visse forutsetninger. Særlig synes det betenkelig å anvende
den hypotetiske formulering hvor gjerningsmannen bare har regnet med
en liten faregrad.

3. a. De formuleringer som stilles opp i teori og domsbegrundelser, bör
oppfattes som försök på generaliseringer, som har veiledende betydning,
men ikke er uttömmende. De bör ikke utelukke muligheten av å kon-
statere forsett også i tilfelle som ikke rammes av formuleringene, når dette
språklig og realt er naturlig.

b. Man bör dog ikke gå til den annen ytterlighet og overlate til dom-
stolen å konstatere forsett etter et fritt skjönn om hva som bör kreves i
det konkrete tilfelle. Det er nyttig for domstolene at de har visse ret-
ningslinjer å gå etter.

4. a. Å fastlegge forsettsbegrepet ved en legaldefinisjon er en vanskelig,
men ikke umulig oppgave. En slik definisjon vil binde domstolene ster-
kere til en bestemt formulering enn tilfellet er nu, men det er neppe noen
vesentlig ulempe.

b. At utviklingen har fört i noe forskjellig retning i de enkelte land, er
ikke noe tungtveiende argument for lovgivning, idet fullstendig rettsenhet
på dette område synes å være mindre vesentlig.

c. I de enkelte land synes avgrensningen av begrepet å være så pass
avklaret gjennom teori og praksis, at behovet for en lovfesting i tilfelle
först og fremst måtte ligge i utilfredshet med de resultater utviklingen
har fört til. For Norges vedkommende synes noe slikt behov for foran-
dring ikke å foreligge. I Sverige er delte meninger kommet til uttrykk (se
uttalelser i NJA 1959 s. 70-74 av Riksåklagarämbetet og s. 77-80 av
justitierådet Karlgren).

II

Med hensyn til betydningen av rettsvillfarelse har de nordiske lands straf-
felover gått forskjellige veier.
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I dansk, islandsk og norsk rett har loven uttrykkelige bestemmelser.
Etter dansk strl. § 84 stk. 1 nr. 3 kan den foreskrevne straff nedsettes
»når gerningsmanden har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller
undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder hand-
lingens foretagelse«. Etter stk. 2 kan straffen for handling som er begått
i sådan villfarelse bortfalle »under i övrigt formildende omstændigheder«.
Den islandske straffelov har tilsvarende bestemmelser i § 74; dog kan
frifinnelse etter stk. 2 her finne sted uten at der kreves »i övrigt formil-
dende omstændigheder«. Disse lover gir uttrykk for det som Thornstedt
karakteriserer som en unnskyldningsteori (ursäktsteori): I prinsippet er
straffbarheten uberört av villfarelsen, men etter et fritt dommerskjönn
kan retten nedsette straffen eller helt frita for straff, dog bare når retts-
villfarelsen er unnskyldelig. Selv om straffen faller bort, betraktes dog
tiltalte som skyldig, noe som også får uttrykk i domskonklusjonen.

Den norske lov har i § 57 en bestemmelse av tilsynelatende lignende
innhold: »For den, som ved handlingens foretagelse befant seg i vill-
farelse med hensyn til dens rettsstridige beskaffenhet, kan, såfremt retten
ikke finner av denne grunn å burde frifinne ham, straffen nedsettes
under det for handlingen bestemte lavmål og til en mildere straf fart«.
Etter ordlyden er forskjellen i forhold til den danske lov nærmest, at
dommeren kan ta hensyn også til en villfarelse som ikke er unnskyldelig.
I praksis er bestemmelsen imidlertid blitt förstått på en annen mate. Hvis
villfarelsen godtas som unnskyldelig, förer den alltid til straffrihet, og
tiltalte betraktes i dette tilfelle som frifunnet med hensyn til skyldspörs-
målet, ikke bare fritatt for straff. Slik som loven etter fast praksis blir
tolket, står den på det standpunkt som Thornstedt har karakteriseret som
skyldteorien. En rettsvilfarelse som ikke er unnskyldelig, kan bevirke ned-
settelse av straffen, men ikke frifinnelse.

Den svenske straffelov regulerer ikke virkningen av rettsvillfarelse. Stil-
lingen i praksis synes å være at domstolene anser seg berettiget til å fri-
finne når villfarelsen er unnskyldelig og en domfellelse ville virke stö-
tende. Forsåvidt er stillingen ikke meget forskjellig fra stillingen i dansk
rett, men det er i teorien fremholdt at praksis er altfor streng og savner
konsekvens. Når rettsvillfarelsen blir godtatt som unnskyldningsgrunn,
förer den i svensk praksis til ren frifinnelse uten skyldigerklæring.

Heller ikke den finske straffelov har bestemmelser om rettsvillfarelse.
I finsk teori er det antatt at det for försett kreves kjennskap til gjer-
ningens rettsstridighet. Dette vil dog ikke si at gjerningsmannen behöver
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å ha kjennskap til selve rettsreglen, det godtas som tilstrekkelig at han
har kjennskap til at handlingen er skadelig.

I alle de nevnte land går praksis i retning av å skille ut visse typer
av rettsvillfarelse (»uegentlig rettsvillfarelse«) og behandle dem på sam-
me mate som villfarelse om faktum. Typiske tilfelle er villfarelse om
prejudisielle rettsforhold, f.eks. om eksistensen av en rettighet eller en
förpliktelse, men det råder åtskillig uklarhet om hvordan grensen bör
trekkes. At det ikke er mulig å trekke noe logisk holdbart skille, synes
etterhvert å bli alminnelig anerkjent.

Folgende rettspolitiske teser fremlegges til diskusjon:
1. Å kreve kjennskap til straffebudet eller til rettsstridigheten som vil-

kår for straff for forsettlig forgåelse er uforenlig med praktiske kriminal-
politiske hensyn. Den motsatte ytterlighet, helt å se bort fra rettsvill-
farelse, harmonerer dårlig med det skyldprinsipp som nordisk strafferett
ellers bygger på og kan före til domfellelser som må virke stötende.

2. Valget må derfor stå mellom en regel som ubetinget fritar for straff
ved unnskyldelig rettsvillfarelse (skyldteorien) og en regel som gir dom-
stolene adgang til å frifinne eller frita for straff etter et skjönn over om-
stendigheterne i det enkelte tilfelle (unnskyldningsteorien). I praksis be-
höver forskjellen mellom disse to standpunkter ikke bli stor, men de beste
grunner synes å tale for det forste alternativ.

3. a. Visse former for rettsvillfarelse (»uegentlig rettsvillfarelse«) bör
frita for straff selv om villfarelsen er uaktsom. Dette kan skje enten ved
å bedömme denne art rettsvillfarelse etter reglerne om faktisk villfarelse
eller ved å bygge på en generell unnskyldningsregel som nevnt i punkt 2.

b. Grensen mellom de to slags rettsvillfarelse bör ikke trekkes ved en
alminnelig formel, men ut fra rettspolitiske overveielser idet man tar
hensyn til vedkommende straffebuds art og formulering.

4. Det byr ikke på noen avgjörende vanskelighet å lovfeste regler om
virkningen av rettsvillfarelse selv om man gir avkall på å definere be-
grepene »försett«, »uaktsomhet« og »unnskyldelig rettsvillfarelse« i loven.
Er man i et land misfornöyd med den eksisterende rettstilstand, synes en
slik lovfesting å være den naturlige lösning. Hensynet til nordisk retts-
enhet bör derimot - på samme mate som når det gjelder forsettet —
neppe tillegges noen særlig vekt.


