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Koreferenten, professor Aslak Syse, Norge:

1. Innledning

Dette er en kommentar til Chefsrådman Stefan Reimers referat med ovenstående tittel. 
Temaet reiser utfordrende spørsmål om samfunnets reaksjoner overfor strafferettslige 

handlinger begått av (u)tilregnelige personer, og om hvordan strafferettssystemet – om mulig 
– kan avveie de høyst ulike hensyn om behandling og rehabilitering, samfunnsbeskyttelse og 
rettferdig gjengjeldelse mot hverandre. 

Jeg vil ikke kommentere den rettslige situasjonen som i Sverige er rimelig spesiell 
ved at utilregnelighet først kommer inn ved vurderingen av straffespørsmålet og ikke under 
skyldspørsmålet som i andre land. Særlig fordi denne reguleringsmåten snart synes å være 
historie.

Akkurat som for tiden Sverige er ganske alene i verden om denne tilnærmingen, er 
Norge tilsvarende alene om et lovfestet medisinsk prinsipp ved (u)tilregnelighetsvurderingen, 
der den mentale status alene vil kunne føre til utilregnelighet, helt uavhengig av om 
sinnslidelsen eller sinnstilstanden har hatt betydning for det aktuelle lovbruddet eller ikke. 
Denne rettslige situasjonen er vel snart også historie.

Jeg nærmer meg spørsmålene mer prinsipielt og kommer avslutningsvis tilbake til 
Reimers teser. Der avviker vi bare i begrenset utstrekning.

I Norge ble spørsmålene sterkt aktualisert etter terrorhandlingene som Anders Behring 
Breivik utførte ved bombeanslaget i regjeringskvartalet etterfulgt av massedrap på ungdom på 
Utøya, begge handlingene utført den 22. juli 2011.1 

Det er vel kjent at de to først oppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaken for 
Oslo tingrett konkluderte med at Breivik oppfylte kravene til diagnosen paranoid schizofreni 
og at han var strafferettslig «psykotisk» på gjerningstidspunktet og dermed strafferettslig 
utilregnelig. Dette ble dratt i tvil av andre fagfolk, herunder to nye sakkyndige som ble oppnevnt 
av retten. Det ble her benyttet heldøgnlig observasjon som ledd i vurderingen, og for første

1 For en faktisk framstilling og grunnleggende kritisk redegjørelse for handlingene og den responsen som samfunnets 
ulike aktører hadde ved slike terroranslag, se Gjørv-kommisjonens rapport, NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kom-
misjonen. Den bredt sammensatte Kommisjonen ble nedsatt av regjeringen, og rapporten er ferdig behandlet av Stortin-
get. – For en detaljert framstilling av Anders Behring Breiviks personlige og politiske utvikling fram til terrorangrepet, 
rettsaken og en del om enkelte av Utøya-ofrenes situasjon før, under og etter anslaget, se Åsne Seierstad: En av oss. En 
fortelling om Norge, Kagge forlag 2013, 531 s. – En mer kortfattet framstilling av Breivik-saka og dens samfunnsmes-
sige implikasjoner finnes hos A. Syse: «Breivik – The Norwegian Terrorist Case», Behavioral Sciences and the Law 32: 
389–407 (2014).
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gang foregikk en rettspsykiatrisk observasjon inne i et fengsel. Disse sakkyndige konkluderte 
med at Breivik hadde en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, men ingen psykose, og de fant 
ham derved strafferettslig tilregnelig. 

Rettssaken klargjorde at Breivik hadde utført terrorhandlingene på egen hånd, 
uten medhjelpere, og også øvrig faktum var uomtvistet. Det eneste «spennende» – eller 
rettere: uavklarte – spørsmålet og som forble uavklart fram til rettens dom, gjaldt Breiviks 
tilregnelighet. Var Breivik strafferettslig tilregnelig og derved skyldig, eller var han etter norsk 
rett «ikke skyldig» pga psykose. I siste tilfelle ville han bli dømt til tvungent psykisk helsevern 
som er en strafferettslig særreaksjon, prinsipielt tidsubestemt, overfor utilregnelige og farlige 
lovbrytere.

Oslo tingrett avsa dom 24. august 2012, etter tre måneders rettsforhandlinger. Breivik 
ble vurdert tilregnelig og dømt skyldig i massedrap og terrorisme til 21 års forvaring, den 
strengeste straffen på daværende tidspunkt (se RG 2012 s. 1153).

Et spesielt forhold i denne saka var at forsvareren, etter ønske fra Breivik, gikk inn 
for at Breivik skulle bedømmes som tilregnelig, mens påtalemyndigheten etter sin plikt til 
objektivitet, kom til at det var slik tvil knyttet til tilregnelighetsspørsmålet, at Breivik burde 
vurderes utilregnelig. 

Mange strafferettslige eksperter mente at påtalemyndighetens synspunkter hadde mest 
for seg, og det ble også hevdet at forsvaret av samme grunn burde gått inn for utilregnelighet, 
blant annet fordi det ikke var sikkert at Breivik skjønte sitt eget beste. 

Før denne saka hadde norske utilregnelighetsregler bare i liten grad påkalt interesse 
eller vært omtvistet, både blant leg og lærd enten de siste var psykiatere eller jurister.2 Med 
Breivik-saka oppsto en plutselig og sterk interesse for det nærmere innholdet i kompliserte 
regler om strafferettslige skyldvurderinger. Overraskende mange blant lege og lærde fikk sterke 
oppfatninger både om regelverkets innhold, om dets praktisering og om Breiviks mentale 
status. Ofrene for terrorhandlinger, representert via bistandsadvokater og støtteforeninger, 
ønsket sterkt at Breivik skulle straffedømmes for å få en rettferdig gjengjeldelse, «a just desert».

En slik sterk interesse for generelle strafferettsspørsmål er også i andre land blitt 
initiert av medieomtalte attentater, ofte mot politiske ledere, med etterfølgende rettssaker. Det 
kan derfor gi litt perspektiv å gå nesten 170 år tilbake i tid.

2. Et drap og et uskyldsgrunnlag

I 1840-årene, under dronning Victorias lange regjeringstid (1837–1901), utviklet en skotsk 
trearbeider og troende protestant, Daniel M’Naghten (1813–65), sterke forfølgelsesideer. 
Først var forfølgerne politiet, etter hvert oppfattet han å være utsatt for en internasjonal 
sammensvergelse, herunder både av pavekirken og statsminister Robert Peel (1788–1850).

I noe han selv oppfattet som nødverge rettet han i januar 1843 et målrettet skudd 
mot en person han trodde var Peel. Han hadde fulgt etter Peel i flere dager og skjøt ham 
bakfra idet han nærmet seg Downing Street. Men mannen han skjøt, var privatsekretær Edward 
Drummond (1792–1843), som døde etter et kort sykeleie.

2 Reglene er basert på NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner. – For en kritisk kommentar 
til reglene, se A. Syse: «Dømt til behandling – frikjent til fengsel. Nye strafferettslige ansvarsregler og særreaksjoner», 
Nytt i strafferetten 1997 nr. 1, s. 43 flg. Noen stor debatt utløste verken denne kommentaren, eller kritikken og forslage-
ne i «Strafferettslig (u)tilregnelighet – juridiske, moralske og faglige dilemmaer», Tidsskrift for Strafferett 2006 s. 141 
flg.
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Drapsforsettet var uomtvistet. Retten fastslo at pistolen var blitt ladd og skuddet avfyrt 
«feloniously, wilfully, and of his malice aforethought». I retten sa M’Naghten bl.a. at han ble 
«driven to desperation by persecution». På grunnlag av hans åpenbart paranoide forstyrrelser 
konkluderte retten: «Not guilty by reason of insanity». 

Dronning Victoria (1819–1901) ville ikke avfinne seg med at attentatmannen 
skulle slippe straff. Det ble derfor oppnevnt til sammen ni sakkyndige, men alle uttalte seg 
samstemmig.

Dommen førte til sterke reaksjoner blant både leg og lærd. Dommerne i House of 
Lords oppstilte etter forespørsel fra dronningen i juni 1843 en standard som ble et rettslig 
sluttpunkt i saken, fremdeles kalt the M’Naghten Rules:

«[T]o establish a defence on the ground of insanity, it must be clearly proved that, 
at the time of the committing of the act, the party accused as labouring under such a defect of 
reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; 
or, if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong.»

Dronning Victoria hadde som nevnt en lang regjeringstid og ble i 1870-årene utsatt for 
nye attentater av utpreget forstyrrede personer. Hun fant det påfallende at personer som antastet 
dronningen, kunne bli kjent «not guilty». Hun presset derfor frem en lovendring i 1883 slik at 
domstolens svar dersom kravene i M’Naghten Rules ble funnet oppfylt, skulle være «guilty, 
but insane».3

Det var også den gang en overdrevet frykt for at de gale som angriper samfunnets 
støtter, skulle slippe (for) raskt ut. M’Naghten ble overlatt til forvaring på ubestemt tid, først 
i Bedlam asyl. Her tilbrakte han nær 20 år før han som en av de første ble overført til det 
nyoppførte kriminalasylet Broadmore, der han døde av tuberkulose i 1865.

3. Begrunnelser for straff og straffritak og om straffbarhetsvilkår

Det er i utgangspunktet et moralfilosofisk spørsmål om alle mennesker – uavhengig av 
personlige forutsetninger for å kunne forstå handlingers rettsstridige karakter og/eller uheldige 
konsekvenser – kan pålegges straffansvar. Spørsmål om ansvar, valg, fri vilje og straff har 
opptatt menneskene så lenge lovbrudd er blitt møtt med samfunnsmessige sanksjoner.

Strafferettslige reaksjoner bygger på et grunnleggende aksiom om at mennesket 
har en fri vilje. Denne utvikles i barneårene og anses tilstrekkelig utviklet når personen 
passerer den kriminelle lavalder som varierer sterkt fra ett land til et annet.4 Uten fri vilje 
ville det fremstå som urettmessig å dømme folk til samfunnsbestemte «onder». Mangel på 
«fri vilje» kan rettferdiggjøre at enkelte fritas for straffansvar. Da reises spørsmål om hensynet 
til samfunnsvernet må tilsi andre former for «uskadeliggjøring». Noen ganger lar dette seg 
begrunne med et påvist langvarig behandlingsbehov, andre ganger er dette mer vanskelig 
begrunnbart utover rene samfunnsvernsinteresser.

Samfunnets «rett» til å straffe er blant annet basert på synspunkter om en rettmessig 
gjengjeldelse paret med den individualpreventive virkning overfor lovbryteren. Det overflødig-
gjør «privatrettslige» hevnaksjoner som vikingtidens blodhevn og moderne lynsjing og æres-

3  Dette er senere endret tilbake. Se J. R. Arteaga: “The Constitutionality of Abolishing the Insanity Defense: A Com-
prehensive Examination of the Insanity Defense in a Historical and Contemporary Context”, in Robert McGee (ed.): 
Commentaries on Law & Public Policy, 2004/2, 1–52.

4  Syse A.: Strafferettslig (u)tilregnelighet – juridiske, moralske og faglige dilemmaer. Tidsskrift for strafferett 2006, nr. 3: 
141 – 75. http://rettsdata.blogspot.com/2012/01/strafferettslig-utilregnelighet.html.
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drap. I tidligere tider, og også i andre kulturkretser, er denne rettferdige gjengjeldelsen sett som 
en nødvendig utøvelse av Guds rettferdige vilje. Ut fra slike teorier bør straffen avspeile selve 
lovbruddets grovhet.5 Dette fører til en detaljert gjerningsbestemt straffelovgivning, noe som 
satte sitt preg på den europeiske strafferettstradisjonen helt frem mot midten på 1800-tallet 
hvor mer «rasjonelle» samfunnsnyttebetraktninger overtok hegemoniet, først i Tyskland ved 
Marburg-programmet, og deretter i Europa for øvrig.

Da overtok de strafferettslige nytteteoriene («relative» begrunnelser), som vanligvis 
deles inn i allmennprevensjon og individualprevensjon.

Det er mulig å problematisere rasjonalet bak begrunnelser for å straffe, men det 
faller utenfor rammene her. De nevnte begrunnelsene vil imidlertid stort sett svikte dersom 
lovbryteren mangler skyldevne og ikke vil kunne ansvarliggjøres for lovbruddet.

Breivik-saka viser like fullt at gjengjeldelsen som strafferettslig begrunnelse ikke er 
forsvunnet. Mange av innleggene om at Breivik burde finnes strafferettslig tilregnelig bar preg 
av harme og et ønske om at samfunnet kunne tildele ham «straff som fortjent».6

4. Straffbarhetsvilkårene

I vestlig strafferett oppstilles fire kumulative straffbarhetsvilkår for at en person kan pålegges 
straffansvar. Det første er lovkravet, ingen kan straffes uten etter lov. Det er gjort uavkortet 
gjeldende i hele vår kulturkrets på strafferettens område, sammen med forbudet mot å straffe 
etter retroaktiv lovgivning.

Det må i tillegg må ikke foreligge straffrihetsgrunner som nødrett, nødverge, 
samtykke, en begrenset rett til selvtekt mv. 

Gjerningspersonen må videre ha utvist en tilstrekkelig grad av (subjektiv) skyld som 
forsett eller grov uaktsomhet. Som Reimer har påpekt: Nulla poena sine culpa (ingen straff 
uten skyld).

Tvilen i sakene mot M’Naghten, og Breivik, og fra kjente amerikanske rettssaker som 
mot John Hinckley, Jr. etter hans på attentatforsøk mot president Reagan, gjelder ikke faktum 
eller subjektiv skyld, men spørsmålet om tilregnelighet. Her har ulike europeiske stater, og 
også ulike delstater i Canada og USA, høyst varierende regler, og flere er blitt endret i løpet av 
de 20-30 siste årene.7

5. Reimers tre dimensjoner

Det er en spennende tilnærming til de aktuelle spørsmålene å dreie fokus vekk fra normative 
spørsmål om hvordan en lovbryter strafferettslig bør bedømmes, til en konsekvens-vurdering 
slik Reimer gjør ved å peke på andre typer av aspekter eller dimensjoner, det han kaller for

5  Slike aktuarmessig straffeutmålingstabeller, blant annet med sterkt økt straffeutmåling ved gjentatt kriminalitet, er på 
vei inn i flere amerikanske delstater.

6  En av de uttrukne legdommerne måtte fratre andre dag under rettssaken da det ble klart at han på Facebook hadde gitt 
uttrykk for at folk som Breivik «fortjente dødsstraff».

7  Dette skjedde i nær tilknytning til rettssaken mot John Hinckley Jr. etter hans forsøk på attentat mot president Reagan. 
Han ble frikjent for straff og overført til tvangspsykiatrisk behandling (fram til nå har denne «behandlingen» vart i mer 
enn 30 år). Kongressen og mange delstater fant da grunn til å reformulere «the insanity defense». Delstatene Idaho, 
Montana, and Utah fjernet helt ut muligheten for slikt forsvar. Se videre Bernt Gran: Hundreår med hodebry. Utilregne-
lighetens historie, Oslo 2014.
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henholdsvis skylddimensjonen, behandlingsdimensjonen og farlighetsdimensjonen, selv om 
disse dimensjonene selvfølgelig også må rettsliggjøres. 

Det er klart at om det ikke foreligger noen fare for gjentakelse av alvorlige lovbrudd, 
vil det være lite å hente gjennom å pålegge en utilregnelig person, dvs. en person uten fri vilje 
eller mulighet til verken å kunne vurdere handlingsalternativer eller kognitivt kunne foreta 
konsekvenstenkning, et strafferettslig ansvar. Problemene oppstår først dersom vedkommende 
vurderes å være behandlingstrengende eller til fare for seg selv eller andre, eventuelt svært 
plagsom opptreden gjennom repetitive og hyppige innbrudd og tilsvarende lovbrudd.

Reimer er videre innom «konformitetsprinsippet» som særlig skal kunne gjøres 
få betydning når lover med straffetrussel forberedes. Jeg finner ikke at dette gir noe tilfang 
til løsningen av hvor den aktuelle listen bør ligge for utilregnelighet dersom konsekvensen 
er frihet fra skyld og frihet fra straffansvar. Frihet for straffansvar modifiseres sterkt av 
farlighetsprisnippet som fører til at personer kan dømmes til behandling og i tillegg bli værende 
i behandlingsinstitusjon selv om ytterligere behandling ikke er indisert. Farlighetsdimensjonen 
blir da styrende for tvangsoppholdets lengde. M’Naghten døde som nevnt på Broadmore, 
Hinckley sitter ferdigbehandlet etter 30 år og ønsker seg ut, og Breivik ville neppe fått noe kort 
opphold i psykisk helsevern.

Etter mitt syn skiller ikke Reimers sluttvurdering om utformingen av et tilregnelighets-
krav seg særlig fra standarden i M’Naghten. Etter Reimer skal gjerningspersonen ha manglet 
evne til å forstå konsekvenser av handlingen og til å skille mellom rett og galt, se Tese 1 og 2. 
Etter mitt syn synes dette å være kjernen i M’Naghten, og spørsmålet til Reimer blir derfor:

Hvilke reelle forskjeller er det egentlig mellom Reimers forsøksvise utforming av 
en utilregnelighetsstandard i Tese 1 og Tese 2, og en etablert standard av typen M’Naghten?

Tese 3 om at psykisk forståelse slutter jeg meg helt til. Den lyder: «Övriga 
psykiska tillstånd bör hanteras inom det normala påföljdssystemet, som dock bör innehålla 
behandlingsinslag/behandlingspåföljder jämförbara med en sedvanlig påföljd på olika nivåer 
i straffvärdehänseende» – I tillegg mener jeg nedsatt tilregnelighet bør kunne suppleres med 
muligheten til et nedsatt straffansvar. Dette er et prinsipp som gjelder i mange lands strafferett.  
Den har funnet sin utforming i de fleste lands strafferett, og gjenfinnes i norsk straffelov i § 56.

Etter straffnedsettelsesbestemmelsen i strl. (1902) § 56 bokstav c kan retten sette ned 
straffen til under det lavmål som er bestemt for handlingen, og til en mildere straffart når 
«lovbryteren på handlingstiden hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket 
evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, men ikke var psykotisk, jf. § 44, 
eller var lettere psykisk utviklingshemmet eller handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse 
som ikke var en følge av selvforskyldt rus». – Denne bestemmelsen er i sitt innhold identisk 
med en tilsvarende bestemmelse som ble gitt i 1902 og opphevd i 1929. På dette området er 
«intet nytt under solen», se Syse 1997 op.cit. (se note 2).

6. Avsluttende kommentarer

Vi står overfor moralfilosofiske dilemmaer av grunnleggende normativ karakter; hvilke 
rettsregler kan tåle å bli målt mot rettferdsmessige og rettssikkerhetsmessige standarder? I 
tillegg er det faglige og fagetiske dilemmaer knyttet til en usikker vitenskap – den medisinske 
sakkyndigheten og ganske særlig den psykiatrifaglige – både vedrørende diagnostisering av 
alvorlige tilstander, hvordan disse kan henføres til juridiske kategorier, og grunnlaget for å 
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kunne forutsi fare for alvorlige handlinger i framtiden.
Verken moralfilosofien eller jussen, og vel heller ikke rettspsykiatrien, står stort 

sterkere rustet til å gi allmenngyldige og varige svar på slike problemer i dag enn for 150 år 
siden. I mellomtiden har vi sett framveksten av den moderne naturvitenskapelige medisinen 
inkludert nevrologien og den biologisk baserte psykiatrien, psykoanalysen, atferdsvitenskapen 
og andre medisinske og psykologiske teorier til forklaring av menneskelig atferd. 
Samfunnsvitenskapelige fag som sosiologi, kriminologi og rettssosiologi har parallelt fokusert 
på sammenhenger mellom lovbrudd, strafferettslige reaksjoner og samfunn.

Vi vet tilsynelatende så mye mer om både kroppen, sinnet og sammenhengen mellom 
individer og samfunn enn mennesker som levde for bare 100 år siden. Denne kunnskapen synes 
imidlertid ikke å være anvendbar til å gi mer varige svar på de moralfilosofiske spørsmålene er 
belyst i denne sesjonen. Det blir derfor spennende å se forslagene til det offentlige utvalget som 
ble nedsatt etter Breivik-rettssaken for å besvare de spørsmålene som vi nå drøfter.

 
På denne bakgrunn kan det stilles opp teser med et noe annet innhold enn referentens:

1. Spørsmålene om utilregnelighet og frihet for straffansvar er av mer moralfilosofisk 
karakter enn av rettslig og/eller rettspsykiatrisk karakter.

2. Moderne vitenskap har i svært begrenset utstrekning kunnet bidra til å nærme seg 
disse moralfilosofiske utfordringene på en mer «moderne» måte.

3. Når moralfilosofiske spørsmål rettsliggjøres, flyttes ikke maktutøvelsen til juristene 
alene, men i stor utstrekning til rettspsykiatere som premissleverandører.

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, professor Dan Frände, Finland:  

I debatten deltog följande personer: Tova Bennet (Sverige), Iver Huitfeldt (Norge), Fredrik 
Wersäll (Sverige), Anne-Mette Dyrnes (Norge), Ragna Aarli (Norge), Thed Adelswärd 
(Sverige), Mikko Vuorenpää (Finland). 

Eftersom referenten Stefan Reimer föreslog att man i Sverige skulle återinföra 
tillräkneligheten som en brottsförutsättning inleddes debatten kring frågan om hur förslaget 
skilde sig från de s.k. M’Naghten-reglerna. Reimer menade att det nog här finns en klar 
skillnad. Samtidigt kom det i debatten fram att gällande svenska regler som endast låter 
otillräkneligheten påverkar valet av sanktioner har fungerat tillfredsställande och den praktiska 
nyttan av en systemändring kan ifrågasättas. Som Tova Bennet i sitt inlägg lyfte fram skapar 
otillräkneligheten som en skulduteslutande grund automatiskt gränsdragningsproblem i 
förhållande till uppsåtet. I diskussionen berördes även otillräknelighetens plats i brottsbegreppet 
och det påpekades att ifall otillräkneligheten är en skulduteslutande grund borde en medicinsk 
bedömning kunna göras redan under förundersökningen.

Det nuvarande norska systemet med att låta den medicinska diagnosen bestämma om 
gärningspersonen är tillräknelig eller otillräknelig väckte också viss debatt. Vem kontrollerar 
egentligen psykiatrins slutsatser? Här framkom något olika uppfattningar. Representanter för 
den norska domarkåren såg här inga egentliga risker, särskilt som det i praktiken förekommer 
ett slags växelverkan med medicin och juridik. Koreferenten var här mera skeptisk till det 
nuvarande norska systemet och ett nytt förslag torde ges under hösten. 


