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Innledning 

 
Med virkning fra 1. oktober 2015 trådte straffeloven av 2005 i kraft1. De juridiske begrepene 
de rettspsykiatrisk sakkyndige skal utrede omhandles nå av nye lovparagrafer. I tillegg er 
betegnelser på de juridiske begrepene som omhandler sterke bevissthetsforstyrrelser endret.  
 
Som en følge av dette vil mandatene endres mht. spørsmålsstillinger og hvilke paragrafer i 
straffeloven mandatet henviser til. Det såkalte «standardmandatet» ved spørsmål om 
utilregnelighet var i tillegg i behov av revidering. Kommisjonen har derfor i samråd med 
Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen utarbeidet forslag til nye mandat og veiledere.  

Om nye lovbestemmelser og nye betegnelser  

 
De sentrale «rettspsykiatriske bestemmelsene» er i ny straffelov (strl.) §§ 20 første ledd 
bokstav b-d, 78 bokstav d og 80 bokstav f-h.   
 
Ny straffelov § 20 første ledd bokstav b-d tilsvarer tidligere straffelov § 44, mens ny straffelov 
§ 80 bokstav f-h tilsvarer tidligere straffelov § 56 bokstav c.  
 
Straffelovens § 78 bokstav d er ny i forhold til straffeloven av 1902, og kodifiserer gjeldende 
straffutmålingspraksis. Bestemmelsen angir tilstander som kan virke formildende på 
reaksjonsfastsettelsen, og må sees i sammenheng med ny strl. § 80 bokstav f-h. Dette da de 
langt på vei omhandler de samme tilstander, men har ulik rettslig betydning.   
 
Nærmere om forholdet ny strl. § 78 bokstav d/§ 80 bokstav f-h 
Kommisjonen foreslår i det vedlagte «standardmandatet» at det i utgangspunktet er 
straffeloven §§ 20 første ledd bokstav b-d og 80 bokstav f-h som utredes av de sakkyndige. 
Dette ettersom ny straffelov § 80 må anses å være mer grunnleggende enn ny straffelov  
§ 78, idet effekten av at strl. § 80 kommer til anvendelse er større enn effekten av at  
strl. § 78 kommer til anvendelse.  
 
Kommer strl. § 80 til anvendelse kan retten velge annen reaksjonsform enn det det aktuelle 
straffebudet tilsier (eksempelvis samfunnsstraff fremfor fengselsstraff) og også lavere straff 
enn den politisk bestemte minstestraff2. Dersom retten ikke finner at ny strl. § 80 kommer til 
anvendelse, kan de likevel anvende ny strl. § 78 for å justere straffens størrelse Om 
lovbruddets art og karakter tilsier seks måneders fengselsstraff, kan formildende 
omstendigheter, jf. eksempelvis ny strl. § 78 bokstav d, medføre at retten likevel setter 
straffen til fire måneder. Det bemerkes i denne forbindelse at strl. § 78 er en «skal»-regel, 
mens strl. § 80 er en «kan»-regel, jf. ordlyden i bestemmelsene.              
 
Nærmere om ny strl. § 20 første ledd bokstav b-d/§ 80 bokstav f-h 
I straffeloven av 2005 er det pedagogisk bruk av overskrifter til straffebudene. Ny strl. § 20 
har overskriften «Tilregnelighet», mens ny straffelov § 80 har overskriften «Fastsetting av 
straff under minstestraffen eller til en mildere straffart», hvilket klart indikerer 
bestemmelsenes bruksområde.   Ordlyden i strl. §§ 20 første ledd bokstav b-d og 80 bokstav 
f-h er i all hovedsak videreføring av ordlyden i den tidligere loven, dog med noen unntak.  
 
 «Bevisstløs» i strl. av 1902 § 44 første ledd erstattes med «sterk bevissthetsforstyrrelse» i 
strl. av 2005 § 20 første ledd bokstav d.  
 

                                                           
1
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28?q=straffeloven  

2
 Eksempel på lov med minstestraff - ny strl. § 275; [d]en som dreper en annen, straffes med fengsel 

fra 8 inntil 21 år 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28?q=straffeloven
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«Sterk bevissthetsforstyrrelse» i strl. av 1902 § 56 bokstav c erstattes med «en noe mindre 
sterk bevissthetsforstyrrelse enn den som fritar for straff etter § 20 bokstav d» i strl. av 2005 
§ 80 bokstav h.  
 
Dette er kun språklige endringer. Innholdsmessig er begrepene en videreføring av tidligere 
rett, jf. Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 219 flg3. Det betyr at de sakkyndige skal gjennomføre 
den samme utredningen og vurderingen som tidligere.  
 
De gangene de sakkyndige omtaler begrepet «sterk bevissthetsforstyrrelse» i straffeloven av 
1902, bør de alltid ta med en presisering om at dette omhandler strl. av 1902 § 56 bokstav c. 
Dette for å unngå eventuell tvetydighet om hva de sakkyndige legger i betegnelsen «sterk 
bevissthetsforstyrrelse».  
 
Kommisjonen antar at dette i hovedsak vil kunne oppstå ved grenseoppgang mellom 
«psykotisk» som straffefritaksgrunn etter strl. av 2005 § 20 første ledd bokstav b, og det 
juridiske begrepet «rusutløst psykotisk» som etter lovendringen vil omhandles av strl. av 
2005 § 80 bokstav h. 
 
Entydighet vedrørende begrepsbruk er spesielt viktig de gangene tidligere rettspsykiatriske 
erklæringer utarbeidet etter straffeloven av 1902 danner premissgrunnlag for en ny vurdering 
av begrepene etter straffeloven av 2005. De sakkyndige må da entydig presisere hvilken 
lovbestemmelse betegnelsen «sterk bevissthetsforstyrrelse» er hentet fra. Omtaler de 
sakkyndige begrepet fra straffeloven av 1902 må de også entydig redegjøre for om det er 
«rusutløst psykotisk» eller en «sterk bevissthetsforstyrrelse» som omtales.   
  
Begrepene som omhandler tilstander med realitetsbrist4 eller sviktende realitetstesting5 og 
kognitiv svikt/psykisk utviklingshemming6 har i den nye straffeloven beholdt de samme 
betegnelsene som i straffeloven av 1902.  Som angitt over er det ingen innholdsmessig 
endring vedrørende bevissthetsforstyrrelser i juridisk forstand, kun språklige endringer. Det 
er de samme kriteriene som gjelder ved den rettspsykiatriske vurderingen nå som tidligere. 
 
Nærmere om ny strl. § 78 bokstav d 
Også for straffeloven § 78 er det benyttet en pedagogisk og intuitiv overskrift; «Formildende 
omstendigheter». Av innledningen til bestemmelsen fremkommer det at det ved 
straffutmålingen «især» skal tas i betraktning forholdene nevnt i bestemmelsen. Imidlertid 
indikerer begrepet «især» at bestemmelsen ikke er uttømmende, altså at også andre forhold 
kan vektlegges.       
 
Av strl. av 2005 § 78 bokstav d fremgår det at det i straffeutmålingen skal tas i betraktning at 
«lovbryteren på handlingstidspunktet har redusert evne til realistisk å vurdere sitt forhold til 
omverdenen på grunn av psykisk lidelse, psykisk utviklingshemming, bevissthetsforstyrrelse 
som ikke er en følge av selvforskyldt rus, eller en sterk sinnsbevegelse».   
 
De tre første alternativene viderefører straffnedsettelsesgrunnene i strl. av 2005 § 80 bokstav 
f-h, jf. Ot.prp.nr.8 (2007-2008) side 274 flg.7 Det fjerde, og siste alternativet, «sterk 
sinnsbevegelse» er i forarbeidene beskrevet som at lovbryteren eksempelvis har handlet i 
sterk affekt eller vært i en sjokktilstand, jf. forannevnte forarbeider. Dette er således ikke et 
psykiatrisk/rettspsykiatrisk begrep, og skal ikke utredes av de sakkyndige.   

                                                           
3
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-90-2003-2004-/id179300/    

4
 Psykotisk, jf. straffeloven § 20 første ledd bokstav b 

5
 En alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, 

men ikke var psykotisk, jf. straffeloven § 80 bokstav f. 
6
 Psykisk utviklingshemmet i høy grad, jf. straffeloven § 20 første ledd bokstav c. Lettere psykisk 

utviklingshemmet, jf. straffeloven § 80 bokstav g 
7
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-8-2007-2008-/id488010/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-90-2003-2004-/id179300/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-8-2007-2008-/id488010/
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Ettersom de tre første alternativene i bestemmelsen er en videreføring av strl. av 2005 § 80 
bokstav f-h, og denne bestemmelsen må anses for å være noe mer grunnleggende enn strl. 
§ 78 bokstav d, jf. over, foreslår kommisjonen at de sakkyndige i de nye standardmandatene 
utreder begrepene som ny strl. §§ 20 første ledd bokstav b-d og 80 bokstav f-h omhandler. 
Det fremkommer også av forarbeidene at «… siden oppregningen i § 78 ikke er 
uttømmende, vil det ofte være unødvendig å underbygge en formildende omstendighet som 
nevnt i bokstav d med medisinsk sakkyndighet» (forarbeidene side 274, andre hele avsnitt 
i.f.).    

Forvaring, dom for overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen 

omsorg 

 
I den nye straffeloven er dom til tvungent psykisk helsevern og dom til tvungen omsorg 
hjemlet i kapittel 12. Forvaring er hjemlet i kapittel 7. De nye bestemmelsene som hjemler 
særreaksjonen er innarbeidet i de nye mandatene.  
 
Forvaring 
I den nye straffeloven omhandles idømmelse, gjennomføring, varighet, vilkår for 
prøveløslatelse, forskrift om forvaring m.m. av §§ 40 - 47. Bestemmelsene omtales ikke 
nærmere i nyhetsbrevet, men kommisjonen bemerker at det fremgår av ny strl. § 411 at 
forskrifter gitt i medhold av straffeloven 1902 også gjelder etter at ny straffelov har trådt i 
kraft. Dette innebærer at forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring (FOR-2004-
03-05-481)8 fortsatt gjelder. Forskriften er ikke forankret i ny strl. § 47, og fremkommer 
følgelig ikke i tilknytning til denne bestemmelsen.  
 
I følge strl. § 40 femte ledd kan retten bestemme at den siktede kan underkastes 
rettspsykiatrisk undersøkelse i stedet for eller i tillegg til en personundersøkelse. Innføring av 
ny straffelov endrer ikke på grunnlaget for oppnevning av rettspsykiatrisk sakkyndige og hva 
de skal utrede.  
 
Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern 
Vilkår for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern (DTPH) etter kapittel 5 i psykisk 
helsevernloven (phl.) er som tidligere at retten har funnet at en lovbryter skal gå straffri etter 
strl. § 20 bokstav b eller bokstav d.  
 
DTPH er nå hjemlet i strl. § 62. Vilkår for å idømme overføring til tvungent psykisk helsevern. 
Vilkår for gjennomføring av særreaksjonen er som før hjemlet i phl. kapittel 5. Overprøving 
og eventuelt opphør av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er hjemlet i strl. § 65 
Opphør av reaksjonene. Innføring av ny straffelov medfører ingen endring mht. oppnevning 
av rettspsykiatrisk sakkyndige og hva de skal utrede.   
 
Dom til tvungen omsorg 
Vilkår for dom til tvungen omsorg der retten har funnet at en lovbryter skal gå straffri etter 
strl. § 20 bokstav c er hjemlet i strl. § 63. Vilkår for å idømme tvungen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede i høy grad mv.  
 
Straffeloven § 64. Nærmere regler om gjennomføringen av tvungen omsorg regulerer bl.a. 
hvilke bestemmelser i psykisk helsevernloven som gjelder ved gjennomføringen av 
særreaksjonen samt hjemler forskrift.  Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen tvungen 
omsorg (FOR-2001-12-21-1521) regulerer gjennomføringen av særreaksjonen idømt i 
medhold av strl. §§ 63 og 64.  
 

                                                           
8
 https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2004-03-05-481?from=NLO/lov/1902-05-22-10/§39h     

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2004-03-05-481?from=NLO/lov/1902-05-22-10/§39h
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Overprøving og eventuelt opphør av dom til tvungen omsorg er hjemlet i strl. § 65. Opphør 
av reaksjonene.  
 
Innføring av ny straffelov medfører ingen endring mht. oppnevning av rettspsykiatrisk 
sakkyndige og hva de skal utrede. 

Nye mandat og veiledere fra 1. oktober 2015 

 
Standardmandatene har fått kritikk for å være for omfattende. Disse kom i sin tid som følge 
av at kommisjon så behov for å legge noen føringer for de sakkyndiges arbeid ved den 
rettspsykiatriske undersøkelsen.  
 
Mandatene har vært drøftet internt i psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon og 
utarbeidet i samarbeid med sekretariatsleder for DRK. 
 
Det er utarbeidet forslag til nye, kortere og mer presise mandat som har vært til høring hos 
Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen. De nye mandatene ligner mandatene fra tiden 
før «standardmandatene» ble innført. Samtidig ser kommisjonen behov for at den 
veiledningen som ligger inne i «standardmandatene» videreføres. Kommisjonen har derfor 
for hver mandattype i stedet laget en veiledning som ikke lenger er en del av mandatet.  
Veiledningen innbefatter bl.a. det som sto i «standardmandatene». Det er tilkommet noen 
nye presiseringer for å bedre på det kommisjonen oppfatter som tvetydigheter i det gamle 
«standardmandatet», mangler ved dagens praksis og for å korrigere uheldige praksiser som 
har utviklet seg.  
 
Veiledningene ligger på nettsidene9 til Den rettsmedisinske kommisjon og vil bli oppdatert 
ved behov. De nye mandatene vil henvise til veiledningene. Eventuelle senere revisjoner av 
veiledningene vil bli gjennomført i samarbeid med Riksadvokaten og 
Domstoladministrasjonen etter hvert som en høster erfaring med de nye mandatene og 
veilederne.  
 
For Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe 
 
 
Karl Heinrik Melle 
gruppeleder 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1: Mandater 
Vedlegg 2: Veiledere  
Vedlegg 3: Sentrale straffebestemmelser 
  

                                                           
9
 http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere  

http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere
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Mandat ved vurdering av tilregnelighet og grunnlag for fastsetting av straff under 

minstestraffen eller til en mildere straffart, eller andre formildende omstendigheter 

 

Generelt    
 
Den rettspsykiatriske erklæringen skal utarbeides i samsvar med helsepersonelloven10  
§§ 15 første ledd og 27 andre ledd, forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer 
o.l. 11 § 4 og veileder for utarbeidelse av rettspsykiatriske erklæringer fra Den 
rettsmedisinske kommisjon12. 
 
Mandat 
 
A. Ved vurdering av tilregnelighet og grunnlag for fastsetting av straff under 

minstestraffen eller til en mildere straffart, eller andre formildende omstendigheter.   
 
1. De sakkyndige bes vurdere om observanden på tiden for de påklagete handlinger, kan 

antas å ha 
 

- vært psykotisk,  
- vært psykisk utviklingshemmet i høy grad og/eller 
- hatt en sterk bevissthetsforstyrrelse,  

 
jf. straffeloven § 20 første ledd bokstav b, c og d. 

 
2. De sakkyndige bes vurdere om observanden på handlingstiden, kan antas å ha  
 

- hatt en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av 
sitt forhold til omverdenen, men ikke var psykotisk,  

- vært lettere psykisk utviklingshemmet og/eller 
- hatt en noe mindre sterk bevissthetsforstyrrelse enn den som fritar for straff etter § 20 

første ledd bokstav d, 
 

jf. straffeloven § 80 bokstav f, g og h. 
 
3. Dersom de sakkyndige antar at observanden på handlingstiden hadde en 

bevissthetsforstyrrelse som kommer inn under straffeloven § 20 første ledd bokstav d 
eller § 80 bokstav h, må årsaken til denne utredes.  

 
Det samme gjelder om rusmidler kan ha vært årsak til at observanden fremsto psykotisk 
på handlingstiden. De sakkyndige skal ikke ta stilling til hvorvidt den psykotiske tilstanden 
eller bevissthetsforstyrrelsen var selvforskyldt eller ikke. 

 
4. De sakkyndige bes vurdere om observanden var psykotisk på tiden for undersøkelsen. 
 

Om de sakkyndige for å kunne foreta den sakkyndige vurderingen har funnet det 
nødvendig å ta stilling til faktiske forhold som kan være omtvistet eller usikkert (herunder 
forklaringer fra siktede, fornærmede eller vitner), bør dette klart angis i erklæringen. Det 
samme gjelder eventuelle usikkerhetsmomenter i de sakkyndige vurderingene. 
 
Er det behov for ytterligere etterforsking for å kartlegge premisser for den 
rettspsykiatriske vurdering, kan de sakkyndige kontakte NN ved X politidistrikt.  

                                                           
10

 Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)  
11

 Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. (FOR-2008-18-1486)  
12

 http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486?q=forskrift*+om+krav*+til+helsepersonells*
http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere
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B. Ved spørsmål om overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, 
jf. straffeloven §§ 62 og 63 

 
5. Dersom de sakkyndige mener observanden var i en tilstand som beskrevet i straffeloven  

§ 20 første ledd bokstav b-d, eller er i tvil om dette, bes prognosen for 
sykdommen/tilstanden redegjøres for.  

 
De sakkyndige bes redegjøre for hvilken behandling og andre tiltak som må til for å få en 
optimal prognose, hvilken bedring man da kan anta å oppnå og tidsperspektivet for dette. 
Det skal særlig utredes hvilken oppfølging observanden får fra helsevesenet ved 
undersøkelsen og om denne er i tråd med det å oppnå en optimal prognose. 

 
 De sakkyndige bes også utrede prognosen for siktedes eventuelle diagnostiserte 

tilstander, atferd og personlige funksjonsevne, herunder risiko for fremtidige 
voldshandlinger, dersom observanden ikke får slik behandling/oppfølging. Det må 
redegjøres for om eventuelle diagnostiserte tilstander kan bedres gjennom behandling, 
eventuelt kan kompenseres for gjennom ytre tiltak. 

 
 
C. Ved spørsmål om forvaring, jf. straffeloven § 40  
 
6. Dersom de sakkyndige mener observanden ikke var i en tilstand som beskrevet i 

straffeloven § 20 første ledd bokstav b-d, eller ikke er i tvil om dette, bes prognosen for 
siktedes atferd og personlige funksjonsevne redegjøres for, herunder hvilken risiko det er 
for nye alvorlige straffbare handlinger.  

 
De sakkyndige bes redegjøre for hvilke faktorer som vil tilsi en god prognose og hvilke 
faktorer som vil tilsi en dårlig prognose. Det må redegjøres for om eventuelle 
diagnostiserte tilstander kan bedres gjennom behandling, eventuelt kan kompenseres for 
gjennom ytre tiltak. Hvilke forutsetninger som legges til grunn og eventuelt 
tidsperspektivet for den aktuelle prognosevurderingen bør også klart fremgå av 
risikovurderingen. 
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Mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom til tvungen omsorg 
 
Generelt  
 
Den rettspsykiatriske erklæringen skal utarbeides i samsvar med helsepersonelloven13  
§§ 15 første ledd og 27 andre ledd, forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer 
o.l. 14 § 4 og veileder for utarbeidelse av rettspsykiatriske erklæringer fra Den 
rettsmedisinske kommisjon15. 
 
Mandat  
 
De(n) sakkyndige anmodes om å utrede de punkter som angis nedenfor:  
 
1. De(n) sakkyndige bes beskrive og vurdere observandens nåværende tilstand og situasjon. 
Om det har skjedd endring i den diagnostiske vurderingen av observanden fra tidligere 
diagnostikk bes det redegjort for. Om de(n) sakkyndige er enig eller uenig i den foretatte 
diagnoseendringen må dette begrunnes. 
 
2. De(n) sakkyndige bes utrede hvilken behandling og oppfølgning observanden har fått etter 
den rettskraftige dommen og om den er i tråd med tidligere og aktuell risikovurdering.  
 
3. Det bes også redegjort for hvordan observanden selv ser på sin situasjon, den behandling 
han eller hun får, herunder begrunnelsen for særreaksjonen. 
 
4. Det bes redegjort for hvilke planer helse- og sosialvesenet har for videre oppfølgning av 
observanden, og om de sakkyndige oppfatter den planlagte oppfølgning som 
hensiktsmessig. Dette gjelder både om den planlagte behandlingen anses adekvat for 
observandens lidelse(r), men også om de planlagte tiltakene vil kunne forebygge den 
lovbrytende atferden som begrunnet idømmelse av særreaksjonen.    
 

5. De(n) sakkyndige bes både vurdere observandens fremtidige prognose med særlig 
vekt på risikoen for nye straffbare handlinger dersom den planlagte oppfølgning 
gjennomføres og dersom denne ikke lar seg gjennomføre, jf. pkt. 4. Ved vurderingen skal 
det legges vekt på de(t) begåtte lovbrudd sammenholdt med lovbryterens atferd, 
sykdomsutvikling og psykiske funksjonsevne. 
 
  

                                                           
13

 Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)  
14

 Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. (FOR-2008-18-1486)  
15

 http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486?q=forskrift*+om+krav*+til+helsepersonells*
http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere
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Mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom på overføring til tvungent psykisk 

helsevern 

 
Generelt 
 
Den rettspsykiatriske erklæringen skal utarbeides i samsvar med helsepersonelloven16  
§§ 15 første ledd og 27 andre ledd, forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer 
o.l.17 § 4 og veileder for utarbeidelse av rettspsykiatriske erklæringer fra Den 
rettsmedisinske kommisjon18. 
 
Mandat 
 
De(n) sakkyndige anmodes om å utrede de punkter som angis nedenfor:  
 
1. De(n) sakkyndige bes beskrive og vurdere observandens nåværende tilstand og situasjon. 
Om det har skjedd endring i den diagnostiske vurderingen av observanden fra tidligere 
diagnostikk bes det redegjort for. Om de(n) sakkyndige er enig eller uenig i den foretatte 
diagnoseendringen må dette begrunnes. 
 
2. De sakkyndige bes utrede hvilken behandling og oppfølgning observanden har fått etter 
den rettskraftige dommen og om den er i tråd med tidligere og aktuell risikovurdering.  
 
3. Det bes også redegjort for hvordan observanden selv ser på sin situasjon, den behandling 
han eller hun får, herunder begrunnelsen for særreaksjonen. 
 
4. Det bes redegjort for hvilke planer helse- og sosialvesenet har for videre oppfølgning av 
observanden, og om de sakkyndige oppfatter den planlagte oppfølgning som 
hensiktsmessig. Dette gjelder både om den planlagte behandlingen anses adekvat for 
observandens lidelse(r), men også om de planlagte tiltakene vil kunne forebygge den 
lovbrytende atferden som begrunnet idømmelse av særreaksjonen.    
 

5. De(n) sakkyndige bes både vurdere observandens fremtidige prognose med særlig 
vekt på risikoen for nye straffbare handlinger dersom den planlagte oppfølgning 
gjennomføres og dersom denne ikke lar seg gjennomføre, jf. pkt. 4. Ved vurderingen skal 
det legges vekt på de(t) begåtte lovbrudd sammenholdt med lovbryterens atferd, 
sykdomsutvikling og psykiske funksjonsevne. 
 
 
  

                                                           
16

 Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)  
17

 Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. (FOR-2008-18-1486)  
18

 http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486?q=forskrift*+om+krav*+til+helsepersonells*
http://www.sivilrett.no/drk/psyk/mandatogveiledere
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Veiledere 
 

Vedlegg 2  
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Veiledning ved vurdering av tilregnelighet og grunnlag for fastsetting av straff under 

minstestraffen eller til en mildere straffart, eller andre formildende omstendigheter.  

 
Generelt 
Det fremgår av standardmandatet at den rettspsykiatriske erklæringen skal utarbeides i 
samsvar med helsepersonelloven19 §§ 15 første ledd og 27 andre ledd, forskrift om krav til 
helsepersonells attester, erklæringer o.l. 20 § 4 samt denne veilederen.  
 
I tillegg vil kommisjonen gjøre oppmerksom på utredningen «Kunnskapskløft og 
kommunikasjonsbehov»21, og spesielt retningslinje 9 som omhandler sakkyndigerklæringen.  
 
Om mandatet 
Om de sakkyndige har spørsmål til mandatet eller ser behov for endring i mandatet, bør de 
ta dette opp med retten så raskt som mulig.  
 
Om habilitet 
Ved eventuelle problemstillinger knyttet til habilitet, skal de sakkyndige umiddelbart 
informere retten om dette slik at retten kan avklare habilitetsspørsmålet med partene i 
saken. Orienteringen til retten bør fortrinnsvis gjøres skriftlig, dette for enklest å skape 
notoritet om problemstillingen. Rettens avgjørelse skal redegjøres for i erklæringen.    
 
Om behov for ytterligere kompetanse 
Om de sakkyndige ser behov for utredning eller testing som krever annen sakkyndig 
kompetanse, må retten kontaktes for vurdering av oppnevning av ytterligere 
sakkyndigkompetanse. Ved ytterligere oppnevnelser, bør alle oppnevnte sakkyndige 
fortrinnsvis utarbeide en erklæring i fellesskap der delutredningen innarbeides som en del 
av premissgrunnlaget i erklæringen. 
 
Om erklæringen 
De sakkyndige kan samarbeide ved utarbeidelsen av den skriftlige erklæringen, men det 
forutsettes selvstendige og uavhengige vurderinger. Det skal klart fremgå av erklæringen 
hvordan de sakkyndige har samarbeidet og om det er områder de eventuelt har vært 
uenige. Dersom de sakkyndige oppfatter observanden ulikt bør det gjennomføres minst en 
fellessamtale.  
 
De sakkyndige skal klinisk utrede observandens livsløp før, under og etter de påklagede 
handlinger med spesiell vekt på atferd, herunder psykisk og sosial funksjonsevne og 
eventuell sykdomsutvikling og eventuell tidligere og aktuell behandling. Relevant 
informasjon skal innhentes og redegjøres for. 
 
Ulike kilder (samtaleutdrag, saksdokumenter, helsejournaler, komparenter m.m.) skal 
redegjøres for i separate kapitler med klare kildehenvisninger. Kun opplysninger relevant for 
besvarelsen av mandatet skal refereres. Gjentagelser av de samme opplysningene flere 
ganger skal unngås. 
 
Ved vurdering av tilregnelighet og mulige grunnlag for straffnedsettelse, er det i 
utgangspunktet kun diagnostikk og differensialdiagnostikk nødvendig for å besvare 
mandatets spørsmål det skal redegjøres for. Andre diagnoser kan kort redegjøres for i de 
tilfeller dette anses nødvendig for å kunne beskrive observandens tilstand og funksjonsnivå.  
 
Siste versjon av det internasjonale diagnosesystem (for tiden ICD-10) skal benyttes for 
diagnostisering. Differensialdiagnostiske vurderinger skal følge diagnosesystemets 

                                                           
19

 Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)  
20

 Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. (FOR-2008-18-1486)  
21

 «Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486?q=forskrift*+om+krav*+til+helsepersonells*
http://www.advokatforeningen.no/Global/AdvokatenesFagdager/Kunnskapskl%C3%B8ft_kommunikasjonsbehov.pdf
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beslutningshierarki. Kun ved tvil skal de sakkyndige redegjøre for diagnoser lavere i 
hierarkiet. Om andre diagnoser enn de ICD-10 omfatter benyttes i den diagnostiske 
vurderingen, skal dette særskilt begrunnes. Om de sakkyndige anser at andre diagnostiske 
metoder og utredningsverktøy er viktige for den rettspsykiatriske vurderingen, må det 
begrunnes hvorfor disse er valgt og resultatene av disse redegjøres for. 
 
Om vurderingen 
Ved vurderingen skal de sakkyndige forholde seg til eventuell tilstedeværelse av psykisk 
lidelse, bevissthetsforstyrrelse og/eller psykisk utviklingshemming som tre uavhengige 
dimensjoner.  
 
Om de sakkyndige har funnet at observanden omfattes av en eller flere av begrepene som 
straffeloven (strl.) § 20 første ledd bokstav b-d omhandler, skal de ved utredningen av det 
tilsvarende begrepet i strl. § 80 bokstav f-h kun henvise til vurderingen og konklusjonen 
vedrørende begrep(ene) i strl. § 20.  
 
Om det er tvil om ett av begrepene i strl. § 20 første ledd bokstav b-d er til stede, bør også 
tvil vedrørende det tilsvarende begrepet i strl. § 80 bokstav f-h redegjøres for. Ved tvil bør 
det konkluderes negativt vedrørende begge begrep, da de sakkyndige i mangel av sikre 
holdepunkt ikke finner begrepet sikkert til stede. De sakkyndige bør da opplyse om 
observanden i det minste fyller kriteriene for begrepet i strl. § 80 f-h, om retten ikke skulle 
finne det tilsvarende begrepet etter strl. § 20 første ledd bokstav b-d til stede. 
 
Ved vurderingen av rusutløst psykotisk tilstand i juridisk forstand, må de sakkyndig spesielt 
redegjøre for de usikkerhetsmoment mht. om tilstanden kan være et gjennombrudd av en 
grunnleggende psykoselidelse, eller om tilstanden er å anse som en rusutløst psykotisk 
tilstand som gikk over av seg selv etter at rusvirkningen opphørte. Det er da viktig å 
diskutere hvor lenge tilstanden kan antas å ha bestått etter siste rusmiddelinntak, om 
rusmiddelet er kjent for å kunne utløse psykotiske episoder og hvilke behandlingstiltak som 
observanden har mottatt som kan ha påvirket forløpet av tilstanden.  
 
Høyesterett har ved vurderingen av rusutløst psykotisk lagt følgende forutsetninger til grunn:  
 
Tilstanden må være en følge av selvforskyldt rus, tilstanden må ikke være et gjennombrudd 
av en grunnleggende psykoselidelse, tilstanden må gå over av seg selv når den toksiske 
virkningen forsvinner, og tilstanden skal ikke vare utover en viss tidsperiode (se i denne 
forbindelse bl.a. Rt-2008-549 (avsnitt 46) og Rt-2010-346 (avsnittene 10-16)). 
 
Riksadvokaten har, på bakgrunn av forannevnte dommer, anbefalt at dersom symptomene 
varer lengre enn om lag en måned etter siste inntak av rusmidler, vil det lett være slik tvil om 
at tilstanden er utslag av en grunnleggende psykoselidelse at det ikke skal reises ordinær 
straffesak (Riksadvokatens brev av 2. desember 2010 (Ra 10-574 KHK/jaa)). 
  
Om konklusjonen 
De sakkyndige skal avslutte erklæringen med et eget konklusjonskapittel med en punktvis 
besvarelse av mandatets juridiske begreper. Dersom det foreligger tvil vedrørende ett eller 
flere av mandatets punkter kan de sakkyndige legge inn en avsluttende bemerkning som 
påpeker dette. Det samme de gangene det foreligger tvil om hvilket av begrepene etter strl. 
§ 20 første ledd eller § 80 som observanden fyller, men at om retten ikke skulle finne at 
begrepet etter strl. § 20 første ledd er til stede, så vil observanden i det minste fylle 
kriteriene for begrepet etter strl. § 80. 
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Ved spørsmål om dom på overføring til tvungen psykisk helsevern, tvungen omsorg 
eller forvaring 
 
Inneholder mandatet spørsmål om prognose, bør de sakkyndige gjennomføre en strukturert 
klinisk vurdering. De sakkyndige bør diskutere observanden opp mot relevante kriterier i 
anerkjente risikovurderingsinstrument.  De sakkyndige bør begrunne valg av 
risikoinstrument(er). De sakkyndige skal redegjøre for hvilke usikkerhetsmoment 
og/eventuelle feilkilder som foreligger. De sakkyndige kan ikke legge aktuell(e) påklagede 
handling(er) til grunn for vurderingen eller fremtidige risikoscenarier før retten har tatt stilling 
til faktum.  
 
Risikovurderinger har andre krav til diagnostisk presisjon enn diagnostisering ved 
tilregnelighet og mulige grunnlag for straffnedsettelse. Det er fortsatt kun diagnostikk og 
differensialdiagnostikk nødvendig for å besvare mandatets spørsmål det skal redegjøres for, 
men ved risikovurderingen vil eventuell tilstedeværelse av alvorlige 
personlighetsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og/eller ruslidelser kunne være av sentral 
betydning for vurderingen.  
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Veiledning til mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom til tvungen omsorg 

 
Generelt 
Det fremgår av standardmandatet at den rettspsykiatriske erklæringen skal utarbeides i 
samsvar med helsepersonelloven22 §§ 15 første ledd og 27 andre ledd, forskrift om krav til 
helsepersonells attester, erklæringer o.l. 23 § 4 samt denne veilederen. I tillegg vil 
kommisjonen gjøre oppmerksom på utredningen «Kunnskapskløft og 
kommunikasjonsbehov»24, og spesielt retningslinje 9 som omhandler sakkyndigerklæringen.  
 
Kommisjonen er av den oppfatning at det som hovedregel er tilstrekkelig med én sakkyndig.  
Dette da det tidligere er gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse og det foreligger en 
rettskraftig dom. 
 
De(n) sakkyndige skal utrede de punkter som mandatet består av som et ledd i en 
rettspsykiatrisk undersøkelse. Om det er oppnevnt flere sakkyndige så kan de samarbeide 
om undersøkelsen og utarbeidelsen av den skriftlige erklæringen, men det forutsettes 
selvstendige og uavhengige vurderinger. Det skal klart fremgå av erklæringen hvordan de 
sakkyndige har samarbeidet og om det er områder der de eventuelt har vært uenige. 
 
Ulike kilder (samtaleutdrag, saksdokumenter, helsejournaler, rapport til påtalemyndigheten 
for gjennomføring av særreaksjon fra Sentral fagenhet for tvungen omsorg (SFTO), 
komparenter m.m.) skal redegjøres for i separate kapitler med klare kildehenvisninger. Kun 
opplysninger relevant for å besvare mandatet skal refereres.  
 
Taushetsbelagte opplysninger utover rapport til påtalemyndigheten og journalmateriale laget 
av oppfølgende enhet, vil kreve skriftlig samtykke om fritak fra taushetsplikten fra den dømte 
eller verge.  
 
Alle konklusjoner skal være begrunnet i forutgående vurderinger. Usikkerhetsmoment skal 
presiseres.  
 
Om prognosevurderingen 
Ved prognosevurderingen bør de(n) sakkyndige gjennomføre en strukturert klinisk 
risikovurdering. De(n) sakkyndige bør diskutere observanden opp mot kriterier i anerkjente 
risikovurderingsinstrument.  De(n) sakkyndige bør begrunne valg av risikoinstrument. De(n) 
sakkyndige skal redegjøre for hvilke usikkerhetsmoment og/eventuelle feilkilder som 
foreligger.  
 
Da dette er en overprøving av rettskraftig dom kan de(n) sakkyndige legge tidligere 
pådømte handling(er) til grunn for vurderingen og som premiss i fremtidige risikoscenarier 
gitt ulike alternativ.  
 
Risikovurderinger har andre krav til diagnostisk presisjon enn diagnostisering ved 
tilregnelighet og mulige grunnlag for straffnedsettelse. Det er fortsatt kun diagnostikk og 
differensialdiagnostikk nødvendig for å besvare mandatets spørsmål det skal redegjøres for, 
men ved risikovurderingen vil eventuell tilstedeværelse av ruslidelser og/eller 
atferdsforstyrrelser kunne være av sentral betydning for vurderingen.  
 
Om observanden har lidelser relevant for risikovurderingen som kan utløse vedtak etter 
pasientrettighetsloven kapittel 4A eller psykisk helsevernloven kapittel 3 skal dette også 
utredes. 

                                                           
22

 Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)  
23

 Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. (FOR-2008-18-1486)  
24

 «Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486?q=forskrift*+om+krav*+til+helsepersonells*
http://www.advokatforeningen.no/Global/AdvokatenesFagdager/Kunnskapskl%C3%B8ft_kommunikasjonsbehov.pdf


 

16 
 

De(n) sakkyndige skal ikke ta stilling til om særreaksjonen bør opphøre eller ikke, kun utrede 
fremtidig prognose gitt alternativene frivillig kommunal oppfølgning, oppfølgning etter reglene 
for tvang og makt etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 eller fortsatt dom til 
tvungen omsorg.   
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Veiledning til mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom på overføring til 
tvungent psykisk helsevern 

 
Generelt 
Det fremgår av standardmandatet at den rettspsykiatriske erklæringen skal utarbeides i 
samsvar med helsepersonelloven25 §§ 15 første ledd og 27 andre ledd, forskrift om krav til 
helsepersonells attester, erklæringer o.l.26 § 4 samt denne veilederen. I tillegg vil 
kommisjonen gjøre oppmerksom på utredningen «Kunnskapskløft og 
kommunikasjonsbehov»27, og spesielt retningslinje 9 som omhandler sakkyndigerklæringen.  
 
Kommisjonen er av den oppfatning at det som hovedregel er tilstrekkelig med én sakkyndig.  
Dette da det tidligere er gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse og det foreligger en 
rettskraftig dom. 
 
De(n) sakkyndige skal utrede de punkter som mandatet består av som et ledd i en 
rettspsykiatrisk undersøkelse. Om det er oppnevnt flere sakkyndige så kan de samarbeide 
om undersøkelsen og utarbeidelsen av den skriftlige erklæringen, men det forutsettes 
selvstendige og uavhengige vurderinger. Det skal klart fremgå av erklæringen hvordan de 
sakkyndige har samarbeidet og om det er områder de eventuelt har vært uenige om. 
 
Ulike kilder (samtaleutdrag, saksdokumenter, helsejournaler, årsrapporter, komparenter 
m.m.) skal redegjøres for i separate kapitler med klare kildehenvisninger. Kun opplysninger 
relevant for å besvare mandatet skal refereres. Helseopplysninger relevant for besvarelsen 
av mandatet fra oppfølgende psykiatrisk(e) enhet(er) tilkommet etter rettskraftig dom kan 
innhentes uten samtykke med hjemmel i psykisk helsevernloven (phl.) § 5-6a.  
 
Helseopplysninger fra instanser som ikke omfattes av phl. § 5-6a vil kreve skriftlig samtykke 
om fritak fra taushetsplikten.  
 
Alle konklusjoner skal være begrunnet i forutgående vurderinger. Usikkerhetsmoment skal 
presiseres.  
 
Prognosevurderingen 
Ved prognosevurderingen bør de(n) sakkyndige gjennomføre en strukturert klinisk 
risikovurdering. De(n) sakkyndige bør diskutere observanden opp mot kriterier i anerkjente 
risikovurderingsinstrument. De(n) sakkyndige bør begrunne valg av risikoinstrument(er). 
De(n) sakkyndige skal redegjøre for hvilke usikkerhetsmoment og/eventuelle feilkilder som 
foreligger.  
 
Da dette er en overprøving av rettskraftig dom, kan de(n) sakkyndige legge tidligere 
pådømte handling(er) til grunn for vurderingen, og som premiss i fremtidige risikoscenarier.  
 
Risikovurderinger har andre krav til diagnostisk presisjon enn diagnostisering ved 
tilregnelighet og mulige grunnlag for straffenedsettelse. Det er fortsatt kun diagnostikk og 
differensialdiagnostikk nødvendig for å besvare mandatets spørsmål det skal redegjøres for, 
men ved risikovurderingen vil eventuell tilstedeværelse av alvorlig personlighetsforstyrrelse, 
utviklingsforstyrrelser og/eller ruslidelser kunne være av sentral betydning for vurderingen.  
De(n) sakkyndige skal ikke ta stilling til om særreaksjonen bør opphøre eller ikke, kun utrede 
fremtidig prognose gitt alternativene frivillig psykisk helsevern etter phl. kapittel 2, 
administrativt tvungent psykisk helsevern etter phl. kapittel 3 eller opprettholdelse av dom på 
overføring til tvungent psykisk helsevern etter phl. kapittel 5.  
 

                                                           
25

 Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)  
26

 Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. (FOR-2008-18-1486)  
27

 «Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486?q=forskrift*+om+krav*+til+helsepersonells*
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18 
 

 
 
 
 
 
 

Nye straffebestemmelser 
 

Vedlegg 3 
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§ 20.(1) Tilregnelighet 

 
For å kunne straffes (2) må lovbryteren være tilregnelig på handlingstidspunktet. Lovbryteren 

er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er 

 

a) under 15 år, (3) 

b) psykotisk, (4) 

c) psykisk utviklingshemmet i høy grad, (5) eller 

d) har en sterk bevissthetsforstyrrelse.(4) 

 

Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for straff.(6) 

 
1 Sml. strl. 1902 §§ 44 til 46. Jf. §§ 78, a og d, og 80, f til i. 
2 Jf. § 67. 
3 Jf. § 33, strpl. §§ 71 b, 222 c, 224 (2) og (3) og 226, lover 17. juli 1992 nr. 100 § 4-24 og 4 aug 1995 nr. 

53 § 13. 
4 Jf. §§ 62 og 65. Se strpl. §§ 84, 96 (6), 251 og 459 og lov 18. mai 2001 nr. 21 § 13. 
5 Jf. §§ 63 til 65. 
6 Jf. § 25 (3).  
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§ 78. Formildende omstendigheter 

 
Ved straffutmålingen skal det i formildende retning især tas i betraktning at: 
 

a) det foreligger en situasjon eller tilstand som nevnt i § 80 bokstav b, c, d, e, i eller j, 

b) lovbryteren har forebygget, gjenopprettet eller begrenset skaden eller velferdstapet 

voldt ved lovbruddet, eller søkt å gjøre det,(1) 

c) lovbruddet i betydelig grad er foranlediget av den skadelidtes forhold, 

d) lovbryteren på handlingstidspunktet har redusert evne til realistisk å vurdere sitt 

forhold til omverdenen på grunn av psykisk lidelse, psykisk utviklingshemming, 

bevissthetsforstyrrelse som ikke er en følge av selvforskyldt rus, eller en sterk 

sinnsbevegelse,(2) 

e) det har gått lang tid siden lovbruddet, eller saksbehandlingen har tatt lengre tid enn 

rimelig ut fra lovbruddets art, uten at lovbryteren kan lastes for dette, 

f) lovbryteren har avgitt en uforbeholden tilståelse,(3) eller i vesentlig grad bidratt til 

oppklaring av andre lovbrudd, 

g) lovbryteren selv er hardt rammet av lovbruddet, eller straffreaksjonen vil bli en sterk 

belastning på grunn av høy alder, sykdom eller andre omstendigheter, 

h) det er gode utsikter til rehabilitering, 

i) lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet.(4) 

 
0 Endret ved lover 7 mars 2008 nr. 4, 19 juni 2009 nr. 74, 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 20 jan 2012 iflg. res. 20 

jan 2012 nr. 41). 
1 Jf. § 80, a nr. 1. 
2 Jf. § 80, f til h. 
3 Sml. strl. 1902 § 59 (2). Jf. strpl. § 248. 
4 Jf. § 33. 
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§ 80.(1) Fastsetting av straff under minstestraffen eller til en mildere straffart 

 
Straffen kan settes under minstestraffen i straffebudet eller til en mildere straffart når 
lovbryteren 
 

a)  

1. uten å vite at han er mistenkt i vesentlig grad har forebygget eller 

gjenopprettet skaden ved lovbruddet,(2) eller 

2. har avlagt en uforbeholden tilståelse,(3) 

b) dømmes for forsøk,(4) 

c) (5)  

1. har handlet på grunn av avhengighetsforhold til en annen deltaker, eller 

2. har deltatt bare i liten grad,(6) 

d) har overskredet grensene for (7) 

1. nødrett (jf. § 17), 

2. nødverge (jf. § 18), eller 

3. selvtekt (jf. § 19), 

e) har handlet i berettiget harme, under tvang eller under overhengende fare, (8) 

f) på handlingstidspunktet har en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne 

til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen, men ikke er psykotisk, (9) 

g) på handlingstidspunktet er psykisk utviklingshemmet i lettere grad, (9) 

h) på handlingstidspunktet har en noe mindre sterk bevissthetsforstyrrelse enn den som 

fritar for straff etter § 20 bokstav d. Er bevissthetsforstyrrelsen en følge av 

selvforskyldt rus, gjelder dette likevel bare når særdeles formildende omstendigheter 

tilsier det,(10) 

i) på handlingstidspunktet er under 18 år, (11) eller 

j) har handlet i uaktsom rettsuvitenhet ved overtredelser av straffebud som krever 

forsett eller grov uaktsomhet.(12) 

 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 
1 Sml. strl. 1902 §§ 51 og 55 til 59. 
2 Sml. strl. 1902 § 59 (1). Jf. §§ 16 (2), 78, b og 81, a. 
3 Sml. strl. 1902 § 59 (2). Jf. § 78, f og strpl. § 248. 
4 Sml. strl. 1902 § 51. Jf. § 16 (1). 
5 Sml. strl. 1902 § 58. Jf. § 15. 
6 Sml. strl. 1902 § 58. Jf. § 78, a. 
7 Sml. strl. 1902 § 56, a. Jf. §§ 78, a og 81, b. 
8 Sml. strl. 1902 § 56, b. Jf. § 78, a. 
9 Sml. strl. 1902 § 56, c. Jf. § 78, a. 
10 Sml. strl. 1902 § 56, c og d. Jf. § 78, d. 
11 Sml. strl. 1902 §§ 18 og 55. Jf. §§ 33 og 78, a. 
12 Jf. §§ 26 og 61. 
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