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1 Problemstilling, metode og begrepsbruk  

 

1.1 Oppgavens problemstilling, formål og avgrensning 

1.1.1 Problemstilling 

Domstolenes oppgave i en straffesak er i hovedsak å vurdere inntrådte forhold i lys av 

de såkalte straffbarhetsbetingelsene; om gjerningsinnholdet i et straffebud er overtrådt, 

om det er utvist tilstrekkelig straffeskyld, om det foreligger noen straffrihetsgrunn og 

om vedkommende var tilregnelig. På bakgrunn av disse vurderingene konstateres skyld 

eller uskyld. Deretter følger straffutmålingen som i hovedsak baseres på de begåtte 

lovbrudd og forhold knyttet til disse. Domstolene og andre rettsandvendere er imidlertid 

tidvis også henvist til å foreta vurderinger relatert til fremtidige forhold, for eksempel 

om det kommer til å bli begått en forbrytelse. Dette betegnes i oppgaven som 

prediksjon. 

 

I det følgende er hensikten å avklare hvilket beviskrav som gjelder for 

prediksjonselementet i enkelte rettsregler. Reglene som behandles i avhandlingen er de 

som følger av forvaringsbestemmelsen i straffeloven (strl) § 39 c, prøveløslatelse etter 

straffegjennomføringsloven (strgjfl) § 42 og bestemmelsen om varetektsfengsling etter 

straffeprossloven (strpl) § 184, jf. § 171 første ledd tredje alternativ (§ 171).1 Disse 

reglene har det til felles at rettsanvenderen må ta stilling til faren for at fremtidige 

straffbare forhold vil inntre. 

 

Årsakene til at disse tre bestemmelser er valgt for å illustrere problemstillingen i 

avhandlingen, er flere. For det første inneholder de klare elementer av prediksjon. 

Prediksjon er slik jeg ser det en interessant form for bevisvurdering, ettersom man ikke 

har noen fortidig hendelse å søke etter. For det andre er det rettsregler som anvendes i 

stor grad innenfor hvert sitt område i relasjon til straff, og som dermed har stor praktisk 

 
1 Henholdsvis lov 22. mai 1902 nr. 10, lov 18. mai 2001 nr. 21 og lov 22. mai 1981 nr. 25. 
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betydning. Det er stor innbyrdes sammenheng mellom de vurderinger som skal foretas, 

og bestemmelsene egner seg derfor til komparativ analyse. Bestemmelsene viser 

dessuten ulike deler av straffesakskjeden; henholdsvis etterforskning, 

reaksjonsfastsettelse og straffegjennomføring. En analyse vil således gi et bilde av 

beviskrav i hele straffesakskjeden. 

 

Etter at beviskravet for de enkelte rettsregler er fastlagt rettsdogmatisk, vil det 

kartlegges hva som ligger til grunn for beviskravsutformingen. Beviskrav betegnes 

gjerne som en terskel for hvilke forhold retten kan legge til grunn, altså graden av 

overbevisning som skal til.2 Hovedproblemstillingen er å få fastslått om beviskravene 

uttrykker noe utover dette, og herunder fastlå i hvilken grad lovgiver mener det kan 

predikeres. 

 

1.1.2 Formål 

Avhandlingen har fem formål som søkes nådd dels ved deskriptiv og dels ved normativ 

analyse. For det første behandles rettstilstanden for de bestemmelsene som er tema i 

avhandlingen. For det andre vil jeg gi forslag til endringer. For det tredje, vil oppgaven 

søke å beskrive den ellers så ugjennomtrengelige bevisvurdering. Dette vil gjøres ved å 

vie en relativt omfattende del av avhandlingen til redegjørelse for premissene for de 

bevistemaene oppgaven tar for seg. Spørsmålet er om lovgivers premisser for 

vurderingen er i samsvar med det beviskravet krever av vurderingen. For det fjerde har 

avhandlingen et rettspolitisk formål ved å at en av de tre bestemmelsene som analyseres 

tilhører fengselsretten. Mitt inntrykk er at fengselsretten vies liten oppmerksomhet ved 

Det juridiske fakultet, og at det har skjedd svært lite forskning på området siden Ståle 

Eskeland skrev sin doktoravhandling ”Fangerett” i 1989.3 Avhandlingen vil søke å vise 

at det er de samme vurderinger som ligger til grunn for de avgjørelser som treffes 

innenfor straffegjennomføringslovens rammer, som etter straffeloven og 

straffeprosessloven. Grunnen til at dette er viktig, er at de inngrep som finner sted i 

fengslene er blant de mest inngripende i vårt samfunn, og de finner sted innenfor et 

lukket regime, ikke bare fysisk, men også rettslig. Rettssikkerhetshensyn tilsier derfor at 

 
2 Se for eksempel Strandbakken side 37. 
3 I pensumlitteraturen omhandles hele straffegjennomføringen på under 20 sider, jf. Eskeland, del 4. 
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feltet vies oppmerksomhet.4 For det femte vil sannsynlighetsbegrepet analyseres med 

den hensikt å avklare om begrepet er hensiktsmessig å benytte til å beskrive 

mekanismene i bevisvurdering og beviskrav. 

 

1.1.3 Avgrensning 

Oppgaven avgrenses mot beviskrav uten prediksjonselement, men også mot en rekke 

prediksjonsbestemmelser. Det avgrenses mot privatrettslige og øvrige offentligrettslige 

prediksjonsvurderinger.5 Videre avgrenses det mot en rekke strafferettslige regler, som 

for en stor del innbefatter et prediksjonselement. Eksempelvis tar retten ved anvendelse 

av et hvilket som helst faredelikt, der risikoatferd er gjort straffbart, implisitt stilling til i 

vurderingen av risikoen i hvilken grad den tror skaden kunne inntrådt.6 Vurderingene 

har en parallell til de prediksjonsvurderingen denne oppgaven omhandler, og det samme 

gjelder for så vidt for forsøk på overtredelse av et skadedelikt, jf. strl. § 24. Prediksjon 

ved anvendelse av særreaksjonene etter §§ 39 og 39 b behandles ikke, med mindre de er 

egnet til å belyse vurderingene etter § 39 c. Det avgrenses også mot øvrig straffutmåling 

hvor prediksjon nyttes i utstrakt grad, særlig baseres idømmelse av samfunnstraff på 

slike vurderinger, se for eksempel Rt-2004-772 punkt 14. Avgrensningene er ene og 

alene grunnet i plasshensyn. 

 

Beviskrav har betydning også før en sak kommer til retten. 7 Beviskravet spiller en 

avgjørende rolle for påtalemyndighetens avgjørelser av om det skal iverksettes 

etterforskning og ved avgjørelsen av påtalespørsmålet. Dette behandles ikke nærmere 

her. Imidlertid er vurderingen av prøveløslatelsesspørsmålet en forvaltningsmessig 

avgjørelse som treffes av fengselsmyndighetene. For strgjfl § 42 vil således 

 
4 Problemstillingen ble tatt opp av Sundby i Lov og Rett 1976 side 51 flg. i en anmeldelse av Andenæs sin 
bok Alminnelig Strafferett (2. rev. utg). Sundby skriver, om det han finner som manglende behandling av 
fangeretten, at ”[d]ette er på mange måter paradoksalt. De rettsspørsmål jeg snakker om er av vital 
interesse for fangene – og nesten ikke drøftet i teorien. Er det ikke påfallende at vi som jurister inntil det 
spissfindige drøfter de materielle og prosessuelle vilkårene for å ilegge bot på et par hundre kroner, mens 
langt mer dyptgripende inngrep i medmenneskers daglige liv overlates til fengselsmyndighetenes skjønn 
– uten veiledning i teoretiske synspunkter og uten effektive rettssikkerhetsgarantier?”  Det heter videre at 
”[d]et virker opplagt på meg at det kunne bidra vesentlig til at innholdet i fangenes rettigheter ble mer 
avklart, og den praktiske gjennomføring bedre ivaretatt, såfremt man begynte å behandle ’fangeretten’ 
som en skikkelig juridisk disiplin.” 
5 Eksempler på privatrettslig prediksjon finnes i kjøpsloven §§ 61 og 62 om forventet kontraktsbrudd. 
6 Tidspunktet for farevurderingen finner i disse tilfellene etter faren forelå. 
7 Se Steinar Thomassen i PEL 2000/1. 
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beviskravets betydning før domstolsbehandling bli behandlet, men beviskravets 

betydning før forvaltningsvedtaket treffes, behandles ikke. 

 

For at beviskravet skal fungere som en terskel for hva rettsanvenderen kan legge til 

grunn, må bevisbedømmelsen være rasjonell. Rasjonaliteten avgjøres av de rettslige og 

faktiske rammene for bevisvurderingen. Det forutsettes at bevisvurderingen er 

tilstrekkelig rasjonell til at det gir mening å benytte seg av differensierte beviskrav. 

Bevisvurderingens rammer vil det således ikke redegjøres utfyllende for, men 

betyningen av forholdet mellom bevisvurdering og beviskrav vil være et 

gjennomgående tema i hele oppgaven. 

 

Det vil heller ikke foretas en komparativ analyse av utenlandsk rett. Årsaken er at en 

fremstilling av relevante parallelle rettsregler fra land som det vil være naturlig å 

sammenligne oss med, vil bli for omfattende. Alternativt ville den utenlandske retten 

måtte bli overfladisk behandlet, hvilket jeg ikke har funnet hensiktsmessig, fordi 

formålet med oppgaven er å gi en detaljert fremstilling av beviskravets grunnlag. 

Imidlertid vil utenlandsk teori, som det fortløpende henvises til, vise at de samme 

problemstillinger er relevante også utenfor vårt land. 

 

1.2 Metode, rettskilder og teori 

1.2.1 Fremstillingen om gjeldende rett 

Fastleggingen av gjeldende rett i kapittel 3 skjer ut fra en tradisjonell metodisk 

tilnærming som ikke pretenderer å være nyskapende. Jeg går ikke nærmere inn på dette 

her. Tre særpreg skal imidlertid nevnes. 

 

Det finnes lite norsk juridisk teori som omhandler bevisvurdering og beviskrav. Jeg har 

derfor funnet det nødvendig å redegjøre kort for eksisterende bevisteorier, ettersom 

teoriene klargjør hvordan man bør tilnærme seg bevistemaene. Redegjørelsen sammen 

med redegjørelse for begrepene som anvendes innebærer at avhandlingens innledning 

blir omfattende. Dette har jeg funnet hensiktsmessig og forsvarlig, fordi feltet ellers er 

viet lite oppmerksomhet.  
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Vanligvis har rettspraksis stor vekt ved tolkningen av norske regler. Anvendelsen av 

strgjfl § 42 er i motsetning til strl § 39 c og strpl § 171 sjelden gjenstand for 

domstolsprøvelse. Dette betyr at rettspraksis knapt finnes på dette området, og i hvert 

fall ikke relevant høyesterettspraksis. Riktignok behandles noen fengselssaker hvert år 

av Sivilombudsmannen, men få av disse gjelder strgjfl § 42. Det finnes dessuten lite 

juridisk litteratur om prøveløslatelsesordningen. Den rettskildemessige betydningen av 

retningslinjer og forvaltningspraksis blir derfor større enn på de andre rettsområdene. 

 

Avhandlingen omhandler et beviskrav i en bestemmelse som etter norsk intern rett 

tilhører forvaltningsretten. Som det imidlertid vil fremgå i det følgende, er det naturlig å 

se bestemmelsen i en strafferettslig kontekst etter at den Europeiske 

menneskerettighetskonvensjon (EMK) er gjort til norsk lov med forrang.8 At oppgaven 

klassifiserer det tradisjonelt forvaltningsrettslige beviskrav innenfor en strafferettslig 

kontekst, tjener også det formål å få fremhevet den materielle konsekvens av den 

forvaltningsrettslige avgjørelse. 

 

1.2.2 Fremstillingen av sammenhengen mellom prediksjonsvurderingen og 

beviskravet  

Avhandlingen skal søke å finne ut hva et semantisk utformet beviskrav er et uttrykk for, 

utover å være et produkt av en rettdogmatisk fremstilling. Spørsmålet er så hvordan 

man skal gå frem hvis man vil søke å komme nærmere beviskravet eller 

bevisvurderingen, nærmest prøve å finne en kvantitativ eller kvalitativ størrelse for hva 

beviskravet krever. 

 

Et alternativ ville kunne være en rettssosiologisk undersøkelse basert på intervjuer med 

rettsanvendere, for eksempel ved sammenligning av hvorledes rettsanvenderen ville 

vurdert bevisene i konkrete saker. Imidlertid må det antas at en slik oppgave vil måtte 

være særlig omfattende om formålet er å få frem noe mer enn de allerede nevnte 

semantiske utrykk. Dertil kommer at uttrykket måtte knyttes til bevisvurderingen, og det 

kan ikke utelukkes at ulike aktører vil vurdere bevistilbudene ulikt, slik at forståelsen av 

 
8 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetene i norsk rett (menneskerettighetsloven) §§ 
2 og 3. 
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om beviskravene er oppfylt ikke nødvendigvis knytter seg til utformingen av 

beviskravene. 

 

En annen mulighet ville være å analysere et stort antall dommer eller enkeltvedtak, for å 

la de innpasses i en kvalitativ modell. Det er imidlertid lite trolig at begrunnelsene vil 

være detaljerte nok til å si noe nærmere om beviskravene.9 Dessuten vil man også her 

møte på problemet med å få skilt bevisvurderingen fra beviskravene.10

 

En tredje mulighet ville kunne være å studere gjenopptakelsessaker som har stått for 

domstolene og gjenopptakelseskommisjonen. I de tilfeller der en sak nektes eller tillates 

gjenopptatt, gir det et utrykk for bevisenes egnethet, og vi vil få en føring på hva som 

skal anses som en rimelig mulighet for en annen avgjørelse og hva som ikke kan anses å 

gi en rimelig mulighet, jf. strpl § 391 tredje alternativ og Rt-2000-2142. En slik studie 

vil også vise hvilke forhold som gjør at en avgjørelses riktighet fremstår som tvilsom, jf. 

strpl § 392 annet ledd. Et problem vil være at nye forklaringer fra domfelte eller vitner 

og nye vurderinger av bevis som ble ført for den dømmende rett normalt ikke er å anse 

som nye omstendigheter etter strpl § 391 tredje alternativ, hvilket innebærer at det som 

ellers anses som høyst sentrale bevis ikke blir vurdert.   

 

 
9 For saker som behandles med lagrette gis det kun en henvisning til lagrettens kjennelse vedrørende 
skyldspørsmålet, jf. strpl § 40. I saker som behandles med meddomsrett stilles det krav til begrunnelsen, 
jf. strpl § 40, femte ledd. Det er imidlertid ikke et strengt krav, noe som klart fremgår av forarbeidene 
hvor det heter vedrørende bevisvurderingen: ”[D]et kreves ikke at retten gir en detaljert beskrivelse”, jf. 
Ot. prp. nr 78 (1992-1993) side 77-78. Reaksjonsfastsettelsen skal begrunnes, men det er ingen krav til 
begrunnelse av bevisvurderingen. Forvaltningsrettslig foreligger heller ingen slik plikt, jf. fvl § 25, se 
Eckhoff Torstein og Smith Eivind side 503. I sivile saker foreligger ingen formell regel som gir plikt til å 
begrunne bevisbedømmelsen. Imidlertid er det i teorien tatt til ordet for at det i enkelte tilfeller kan 
foreligge en slik plikt, jf. Hov, Rettergang I, side 299 note 13 for videre henvisninger.   
10 I drøftelse om hva som kreves av bevis uttaler Eckoff (1949) side 19 etter å ha sett på ordlyd, 
rettspraksis og teori at ”[d]et sikreste grunnlag for slutninger [om bevisspørsmålene]er antakeligvis å gå 
gjennom et stort antall dommer i saker hvor det har vært tvil om faktum, og sammenligne beskrivelsen av 
de foreliggende beviser med domsslutningene. Men heller ikke det resultat som man måtte komme til på 
grunnlag av en slik undersøkelse er særlig pålitelig. Den som leser Retstidene får ikke det samme 
inntrykk av sakens bevisligheter som den som selv har fulgt saksforhandlingene. Referatet kan aldri bli 
mer enn et forholdsvis kortfattet resymé av det som har foregått. Det er heller ikke alltid så lett for 
dommeren å beskrive med ord de inntrykk han har fått av bevisføringen, og beskrivelsen kan ofte tolkes 
på mange forskjellige måter. Man kan heller ikke se bort fra at den i noen grad kan ha tatt farge av det 
resultat som dommeren har ønsket å komme frem til. Det vanlige er vel at han tar standpunkt til hva 
dommen skal gå ut på før han skriver domsgrunnen. Disses funksjon er ikke å beskrive den 
motivasjonsprosess som førte frem til resultatet, men å forklare (og rettferdiggjøre) et allerede inntatt 
standpunkt”.    
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Man kunne også tenke seg en deskriptiv eller normativ tilnærming hvor man opplistet 

ulike bevissituasjoner som er, eller burde være, tilstrekkelig eller ikke tilstrekkelig til å 

fylle beviskravet. En slik fremstilling står imidlertid i fare for å nærme seg den legale 

bevisteori med bunden bevisvurdering, og vil trolig derfor ikke egne seg som 

beskrivelse der beviskravet virker i et juridisk landskap med fri bevisbedømmelse.  

 

Denne oppgaven vil søke å nærme seg problemstillingen fra en annen kant. Istedenfor å 

se på hvilken praksis som springer ut av de ulike beviskrav, vil jeg i kapittel 4 se 

nærmere på hvilke premisser som ligger til grunn for bevisvurderingen. Med andre ord 

vil jeg analysere i hvilken grad lovgiver mener det er mulig å predikere. Et av 

spørsmålene er om det er samsvar mellom premissene for bevisvurderingen og 

beviskravets utforming slik det ble funnet uttrykt i fremstillingen om gjeldene rett.  

 

Premissene er i kraft av å være forarbeider i seg selv en rettskildefaktor. Det klare 

utgangpunkt metodisk, ville være å innlemme rettskildefaktoren allerede i kapittel 3, 

under den rettsdogmatiske fastleggingen av beviskravene. Imidlertid vil bruken av 

forarbeidene være mer omfattende enn den som normalt fremkommer under bruk av 

juridisk metode. Dessuten vil vurderingen være logisk orientert, og sammenligningen 

mellom premisser for sikkerheten i bevisvurderingen og konklusjon (beviskrav) synes 

ikke å ha tradisjon, verken i juridisk teori eller praksis. Fremstillingen følger i noen grad 

i tradisjonen til Kritisk Juss- bevegelsens kritikk av rettsvitenskapen, ved bevegelses 

angrep på den juridiske metode.11 Imidlertid er min fremstilling ikke rettspolitisk slik 

dette begrepet hovedsakelig er brukt av bevegelsen, ettersom fremstillingen ikke søker 

materiell endring.12 Samlet sett kan fremstillingen av premissene og vurderingen av 

disse, sies å tilhøre en logisk tradisjon som i noen grad aksepteres i begrunnede 

vurderinger innefor begge disse tradisjoner. Denne del av fremstillingen vil framstå som 

buffersonen mellom rettspolitikk og rettsdogmatikk, og passer dermed best atskilt. Jeg 

har funnet det forsvarlig og nødvendig å vie denne delen av avhandlingen atskillig 

 
11 Se Sundby (1975) side 115. 
12 Det presiseres at Kritisk Juss- bevegelsen ikke utelukkende var opptatt av rettspolitikk i vid forstand. 
Det var også et mål å kritisere den juridiske metoden, hvilket klart kommer frem av uttalelsen om at 
”[k]onklusjonene følger bare tilsynelatende av premissene. Juridiske lærebøker kan f.eks. være preget av 
svære generaliseringer på basis av tynt domsmateriale. Kritikken påstår at det i et ikke ubetydelig antall 
tilfelle er fullt mulig å begrunne stikk motsatte resultater ut fra anerkjente motargumenter som kanskje 
ikke en gang blir drøftet. Det står f.eks. her i Norge hittil bare som en rimelig gjetning, en udokumentert 
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plass, fordi premissene, slik jeg ser det, er helt avgjørende for om rettsdogmatikkens 

påstand er logisk gyldig. Det at den rettskildefaktor som her vies inngående 

oppmerksomhet, forarbeidene, i stor grad ligger til grunn for de øvrige relevante 

rettskildefaktorene som blir presentert i avhandlingens kapittel 3, forsvarer også en slik 

prioritering.  

 

1.3 Begrepsbruk 

1.3.1 Bevis  

Bevis forstås som de midler som indikerer et bestemt faktum. På grunnlag av de enkelte 

bevis som er ført i saken, avgjøres hvilket saksforhold som legges til grunn for 

avgjørelsen. Bevisbegrepet benyttes også om den samlede mengden av enkeltbevis. 

 

1.3.2 Bevistema  

Bevistema er det forhold som er gjenstand for bevisføringen.13 Dette vil i all hovedsak 

være faktiske forhold som har rettslig betydning. Mens det ”vanlige” bevistema for 

eksempel vil være om det er handlet i strid med gjerningsinnholdet i et straffebud - var 

det Lars som slo? eller andre vilkårsvurderinger knyttet til fortiden, vil bevistemaene 

som behandles i denne avhandlingen være knyttet til fremtiden - vil Lars slå? 

 

De bevistema som er behandlet i avhandlingen stiller ikke spørsmål om noe vil eller 

ikke vil skje. Bevistemaene forutsetter en farevurdering, som ikke besvares med et enten 

eller.14  

 

Hvert vilkår vurderes i utgangspunktet isolert som ett bevistema. Men skulle en 

bestemmelse bestå av flere vilkår, vil det kunne være av betydning å fastslå om flere 

vilkår etter tolkning likevel må sies å utgjøre et samlet bevistema. Med andre ord om 

vilkårene skal vurderes kumulativt eller alternativt. Dette behandles i kapittel 5.15

 

 
påstand inntil noen har tatt det enorme arbeidet med å gjennomgang den rettsvitenskapelige litteraturen 
for å undersøke i hvilket omfang slike muligheter virkelig foreligger.”, op.cit side 20 flg.  
13 Hov, Rettergang I, side 200. 
14 Men om farevurderingen fyller beviskravet er et spørsmål som besvares med et ja eller nei.  
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1.3.3 Beviskrav  

Beviskrav forstås som det krav som stilles til bevisets styrke innenfor et bevistema for 

at et faktum skal legges til grunn av rettsanvenderen.16 Dette er i rettspraksis og teori 

tradisjonelt formulert som et sannsynlighetskrav, eksempelvis har førstvoterende i 

avgjørelsen inntatt i Rt-1999-14 uttalt at:  

 

 ”[k]ravene til bevis kan stikkordsmessig beskrives som mulig, mest sannsynlig, 

klar sannsynlighetsovervekt og tilnærmet sikkerhet for å angi i grove trekk en 

skala for sannsynlighet”.  

 

Reglene som regulerer beviskravet er i hovedsak uskrevne og gjelder som alminnelige 

sedvanerettslige prinsipper.17 I sivilprosessen gjelder som hovedregel 

overvektsprinsippet, hvilket innebærer at det mest trolige skal legges til grunn.18 

Prinsippet bygger på den forutsetning at om regelen følges, vil vi samlet få flere 

”riktige” enn ”uriktige” avgjørelser. I strafferetten er hovedregelen at all rimelig tvil 

skal komme tiltalte til gode i avgjørelsen av skyldspørsmålet.19 Formålet med et slikt 

utformet beviskrav, er i hovedsak å unngå uriktige domfellelser. Beviskravets utforming 

kan altså sees som en avveiing mellom effektivitet og rettssikkerhet, hvor 

rettssikkerhetshensyn er blitt tillagt betydelig vekt. Rekkevidden av dette prinsipp 

begrenser seg tradisjonelt til faktum, og dekker dermed ikke rettsanvendelsen.20  

 

Fra disse to utgangspunkt gjøres det unntak der hensynene bak det strafferettslige 

beviskrav også gjør seg gjeldene for et sivilrettslig krav, for eksempel gjelder det et 

relativt strengt beviskrav i erstatningssaker hvor det skal legges til grunn et belastende 

faktum for den som kjennes erstatningsansvarlig.21 I forhold til beviskrav knyttet til 

 
15 Hov eksemplifiserer dette i forhold til varetektsfengsling, Hov, Rettergang II, side 59. 
16 Det bemerkes at det i forhold til begrepene bevisbyrde, bevisføringsplikt, tvilsrisiko og beviskrav, som 
alle kretser rundt det samme tema, har funnet sted en ikke ubetydelig vitenskaplig diskusjon om 
dekningsområdet for de ulike begreper, se for eksempel Hov, Rettergang II, side 261 flg. og Strandbakken 
side 48 flg. For denne avhandlingen er det tilstrekkelig med den ovennevnte begrepsbruk.   
17 Eksempel på skrevne beviskrav finnes for i ekteskapsloven, lov av 4. juli 1991 nr. 47, §§ 51 og 52 
”utvilsomt solvent”, arvelova, lov av 3. mars nr. 5, § 57, andre ledd, ”truleg” og ”tvillaust” og - som vi 
skal se - i prediksjonsbestemmelsene.  
18 Se for eksempel Rt-1992-64, også kjent som ”P-pilledom II”. 
19 Se for eksempel Rt-1978-882. 
20 Se for eksempel Rt-1984-91. 
21 Se for eksempel Rt-1999-1363, også kjent som Karmøy-saken. Her ble tiltalte frifunnet for straff for å 
ha voldtatt sin kusine, men dømt til å betale kroner 100.000,- i oppreisning til offerets foreldre for å ha 
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bevistema utenfor skyldspørsmålet, for eksempel i relasjon til reaksjonsfastsettelsen, er 

det ikke grunnlag for noe generelt prinsipp. De teoretiske framstillingene rundt dette 

tema synes i stor grad å være kasuistisk fundert.22 Så også for beviskrav ved midlertidig 

rettergangsskritt som varetekt og forvaltningsrettslige spørsmål.  

 

Beviskravene som analyseres i denne avhandlingen fremgår i hovedsak av lovenes 

ordlyd.  

 

I og med menneskerettighetsloven § 2 ble Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon (EMK) og FN’s konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter (SP) gjort til norsk lov. EMK art 6 (2) og SP art 14 (2) innebærer at 

uskyldspresumsjonen, prinsippet om at ”enhver skal anses uskyldig inntil det motsatte 

er bevist”, er lovfestet. Det kan spørres om uskyldspresumsjonen har en side til 

beviskravet. Tilsvarende kan det reises spørsmål om EMK art 5 har en side til 

beviskravet i fengslingssaker. Dette behandles i kapittel 3.5.3.  

 

1.3.4 Bevisbyrde 

Begrepet bevisbyrde, som er knyttet til beviskravsbegrepet, innebærer at den part som 

ikke oppfyller beviskravet får rettsavgjørelsen mot seg; risikoen for det negative 

domsutfall.23 Begrepet er upresist ved at det ikke sier noe om hvilken sikkerhet som 

kreves. Begrepet retter seg tradisjonelt mot utgangpunktet i en prosess, men bevisbyrde 

kan også sees som et spørsmål om hvem som til enhver tid må foreta seg noe for ikke å 

få en rettsavgjørelse mot seg. For eksempel vil man si at tiltalte har bevisbyrden der 

påtalemyndigheten har ført bevis som vil få ham dømt om han ikke foretar seg noe, 

enten ved forklaring eller annet motbevis. 24 Her velges den første forståelse av 

begrepet, og bevisbyrden i forhold til de regler som avhandlingen behandler forutsettes 

å ligge hos påtalemyndighet og fengselsvesen. Dette vil ikke bli ytterligere 

problematisert.  

 

 
gjort den samme handling. Saken og de problemstillinger den reiste er inngående behandlet av Professor 
Jon T. Johnsen i NOU 2000: 33 Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff. Se også EMDs 
avgjørelse i Case of Y v. Norway, Application no. 00056568/00. 
22 Se for eksempel Eskeland side 502 til 505 og Strandbakken side 443 flg.  
23 Se note 17. 
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1.3.5 Bevisbedømmelse/bevisvurdering 

Bevisbedømmelse/bevisvurdering forstås som den vurdering som foretas av 

rettsandvenderen for å fastslå om beviskravet er oppfylt, for eksempel om det er hevet 

over enhver rimelig tvil at tiltalte handlet som beskrevet i tiltalebeslutningen. 

Vurderingen baserer seg i utgangspunktet på sakens relevante bevis, altså den samlede 

bevismengde.  

 

I dag gjelder prinsippet om den frie bevisbedømmelse i domstolene, hvilket innebærer 

at dommeren treffer sin avgjørelse etter sin frie overbevisning på grunnlag av det 

bevismateriale som inngår i bevisvurderingen under hvert bevistema. Prinsippet er ikke 

kommet til uttrykk i straffeprosessloven, men dette skyldes trolig at regelen har vært 

ansett som selvsagt. I forvaltningsretten benyttes tradisjonelt ikke begrepet fri 

bevisbedømmelse, men det er klart at prinsippet anvendes også der, særlig i den 

skjønnsmessige vurdering som ligger til grunn for spørsmålet om prøveløslatelse etter 

strgjfl § 42. Bringes en forvaltningsrettslig avgjørelse inn for domstolene, vil saken 

behandles etter de sivilrettslige regler, og her har prinsippet kommet til utrykk også i 

lovgivningen. 25 Tvistemålsloven § 183 lyder: 

 

”Naar ikke andet er bestemt ved lov, avgjør retten etter en samvittighetsfuld 

prøvelse av hele forhandlingen og bevisførselen, hvilket saksforhold den skal 

legge til grunn for dommen.” 

 

Den frie bevisvurdering henviser altså til rettsanvenderens subjektive vurdering av 

fremlagt bevismateriale. Å gi en nærmere beskrivelse av hva som faktisk skjer i 

bevisvurderingen synes vanskelig. 26 Det har vært formulert som en ”frihet under 

ansvar”, som bare er begrenset av at det ikke kan benyttes allment forkastede metoder.27 

Dette er ikke videre retningsgivende, og man kan derfor si det slik at ved utviklingen fra 

tidligere tiders formelle og legale bevisteori og fram til den frie bevisvurdering, er 

 
24 Se Hov, Rettergang 1, side 261. 
25 Jeg tar ikke stilling til spørsmålet om domstolenes prøvelsesmyndighet.  
26 For en sosiologisk tilnærming til spørsmålet se Skyberg side 130 flg. 
27 Diesen (1994), side 7. Han presiserer på side 8, hvor det heter at ” … på samma sätt som den extreme 
skeptikeren borde vara diskvalificerad från att pröva bevisning i brottmål bör också nutida anhängere av 
Lombrosos teorier om ’den borne brottslingen’anses vara olämpliga”. 
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bevisvurderingen gjort ugjennomtrengelig. Rettsanvenderen er heller ikke pålagt å 

konkretisere bevisvurderingen i verken dom eller forvaltningsvedtak.28   

 

Men all frihet har sine grenser, og disse er for bevisvurderingen trukket opp ved at 

bevisvurderingen finner sted innenfor visse rammer. 29 Den prosessuelle struktur 

innebærer at vurderingen kan overprøves og gjenopptas, at det kan reises offentlig 

kritikk og at bevisvurderingen i hovedsak er overlatt til en gruppe, les dommere og 

legfolk, hvor det kreves en viss enighet før bevisvurderingen kan legges til grunn. Det 

finnes i en viss utstrekning også rettslige rammer, som for eksempel det ovennevnte 

kravet om samvittighetsfull prøvelse og ulovfestede regler om forsvarlighet i 

prosessen.30 Dessuten har vi regler om bevisforbud, og det at bevisene som hovedregel 

må være lagt fram i retten, jf. strpl § 305 og tvistemålsloven § 183.31 Disse og øvrige 

rammer vil som nevnt innledningsvis ikke forfølges videre. Det er imidlertid viktig å 

minne om at bevisvurderingens rasjonalitet, hvor graden av rasjonalitet avgjøres nettopp 

av rammene for bevisvurderingen, også avgjør beviskravets realitet. For er resultatet av 

bevisvurderingen vilkårlig, blir det også vilkårlig om beviskravet finnes oppfylt.     

 

1.3.6 Rettssikkerhet 

Begrepet rettsikkerhet benyttes tradisjonelt i to henseender. For det første som en 

beskrivelse av det vern rettsordenen gir mot angrep på rettsgoder fra enkeltpersoner. For 

det andre som en beskrivelse av vern mot overgrep fra statsmakten. I avhandlingen vil 

uttrykket benyttes med den siste betydning.  

 

 
28 Det er heller ikke vanlig at slik begrunnelse gis, se dog Asker og Bærum herredsretts dom 96-815m/01 
fra 1996, hvor det fremkommer en redegjørelse for den frie bevisvurdering.  Drøftet i Skyberg s. 131 flg. 
Se også note 12 om prosesslovgivningens krav til begrunnelse. 
29 Om bevisvurderingens rammer se Grøndahl. 
30Eksistensen av slike ulovfestede regler er vanskelig å påvise og fastlegge innholdet av. Imidlertid 
forutsettes slike reglers eksistens en rekke steder, det heter eksempelvis i Ot.prp.nr.78 (1992-1993) Om 
lov om endringer i straffeprosessloven m.v (to-instans behandling, anke og juryordning) på side 45 om 
krav til begrunnelse av bevisvurderingen: ” Departementet antar at dagens krav langt på vei er 
tilstrekkelige i forhold til spørsmålet om en anke til Høyesterett skal fremmes; Høyesterett skal ikke 
kunne prøve bevisvurderingen. Unntak gjelder i de tilfeller hvor det kan være tvil om de ulovfestede 
reglene om bevisbedømmelsen er riktig anvendt.” Men noen nærmere klargjøring av normene gis altså 
ikke.  
31 Tilsvarende prinsipp gjelder i forvaltningsretten, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10 
februar 1967(fvl) § 17 andre ledd.  
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1.4 Bestemmelsene  

1.4.1 Strl § 39 c 

Forvaring etter strl § 39 c er definert som formell straff etter straffeloven § 15. I 

realiteten er forvaring å anse som en strafferettslig særreaksjon, fordi sanksjonen 

innebærer at man sitter fengslet med mulighet for forlengelse under visse vilkår.32 

Forvaringen fastsettes til en bestemt lengstetid, men det er adgang for 

påtalemyndigheten til å begjære forlengelse ved utløpet av denne, jf. strl § 39 e. 

Bestemmelsen tilhører reaksjonsfastsettelsen i straffesakskjeden. 

 

Bestemmelsen retter seg mot tilregnlige lovbrytere i motsetning til utilregnelige, som 

kun kan idømmes tvunget psykisk helsevern eller tvungen omsorg, jf strl § 39 og 39 a.  

 

Grunnvilkåret for idømmelse av forvaring er at ”tidsbestemt straff ikke anses 

tilstrekkelig til å verne samfunnet”. Etter bestemmelsens første alternativ er det videre et 

vilkår at man har begått en ”alvorlig forbrytelse som krenket andres liv, helse eller 

frihet, eller utsatte disse rettsgodene for fare”. Det tredje vilkåret som må være oppfylt 

er at det ”må… antas å være en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå en 

slik forbrytelse”. 

 

Etter andre alternativ er det i tillegg til grunnvilkåret tilstrekkelig at det er begått en 

mindre alvorlig forbrytelse av samme art som etter første alternativ. Imidlertid kreves 

det her at man tidligere har begått eller forsøkt å begå en slik alvorlig forbrytelse som er 

nevnt i første alternativ. Det må også antas å være en nær sammenheng mellom den 

tidligere og den nye forbrytelsen. Dessuten må faren for at det på ny begås en 

forbrytelse som nevnt i første alternativ være ”særlig nærliggende”. 

 

1.4.2 Strpl § 184, jf. § 171 første ledd tredje alternativ  

Fengsling kan finne sted hvis grunnvilkårene, skjellig grunn til mistanke om at 

vedkommende er skyldig til straff og at straffen kan medføre høyere straff enn fengsel i 

seks måneder, er oppfylt, jf. strpl § 171 første ledd. Vilkårene forutsettes oppfylt. I 

 
32 Se NOU 1990:5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner, straffelovskommisjonens 
delutredning IV. 
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tillegg til grunnvilkårene må minst ett tilleggsvilkår være oppfylt, jf. strpl § 171 (1) nr.1 

til 4. Disse betegnes gjerne som fluktfare, bevisforspillelsesfare, gjentagelsesfare og 

samtykke. I denne oppgaven skal det sees nærmere på vilkåret om gjentakelsesfare etter 

strpl § 171 (1) nr. 3 som åpner for at fengsling kan finne sted dersom ”det antas påkrevd 

for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn 

fengsel i seks måneder”.  

 

1.4.3 Strgjfl § 42  

Prøveløslatelse er en implementert del av norsk straffegjennomføring. Prøveløslatelse 

kan finnes sted etter minst seksti dagers soning. Prøveløslatelse innvilges med mindre 

slik løslatelse skulle finnes ”utilrådelig”, jf. strgjfl § 42 første og femte ledd. Det 

normale er prøveløslatelse ved 2/3- soningstid, men løslatelse kan, hvis det forligger 

”særlige grunner”, finne sted etter halv soningstid.   

 

Slik § 42 er bygd opp, er hjemmelen for å beslutte løslatelse gitt i første ledd, mens det i 

bestemmelsens femte ledd fremgår når prøveløslatelse ikke skal finne sted. I femte ledd 

første punktum slås det fast at prøveløslatelse ikke skal skje ”hvis omstendighetene etter 

en totalvurdering gjør løslatelse utilrådelig”. Hva som ligger i begrepet utilrådelig, er 

søkt presisert i andre punktum. Der fremgår det at det skal særlig legges vekt på 

domfeltes atferd under soningen, og om det er grunn til å anta at domfelte vil begå nye 

straffbare forhold i prøvetiden.  

 

1.5 Bevisteori 

1.5.1 Oversikt 

1.5.1.1 Innledning 

Det er i juridisk teori utviklet en rekke bevisteorier. Bevisteoriene tar sikte på en 

deskriptiv og/eller normativ analyse av hvordan faktum blir lagt eller bør legges til 

grunn i en judisiell avgjørelse. Teoriene viser hvordan man kan tilnærme seg 

bevisvurderinger og beviskrav. Det vil bli for omfattende i denne avhandlingen å 

redegjøre utfyllende for teoriene, men jeg vil presentere. Noe av den kritikk som har 

vært reist mot teoriene vil også behandles, for å få fram kvalitetene og svakhetene ved 
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de enkelte teorier. Det presiseres at fremstillingen må bli overfladisk. Senere i 

avhandlingen vil det henvises til teoriene der de er egnet til å belyse de 

problemstillingene som behandles. Først litt om landskapet bevisteoriene virker i.  

 

Formålet med bevisbedømmelsen, og således også for de normative bevisteorier, kan 

grovt forenklet sies å være å finne fram til den materielle sannhet. Imidlertid lever 

bevisvurderingen også sitt autonome liv. Som presisert av Kolflaath virker det 

bevisteoretiske feltet over tre nivåer: Det aletiske, epistemiske og psykologiske nivå, 

hvor det aletiske tilsvarer den materielle sannhet, epistemiske er den faktiske 

bevissituasjon og det psykologiske er den overbevising rettsanvenderen har.33 Og som 

Kolflaath skriver:  

 

”Om bevisbedømmelsen er riktig eller feil, er ikke et spørsmål om hva som er de 

faktiske forhold (det aletiske nivået), men et spørsmål om hvilke bevis som 

faktisk ble ført for retten og hva disse bevisene tilsier (det epistemiske nivået).” 34

 

Den virkelige sannhet er altså utenfor rekkevidde. Bevisene fremstår som brikkene i et 

puslespill, og selv om brikkene faller på plass, er det bare et bilde av 

virkeligheten/sannheten man har framfor seg. Bildet må tolkes (det psykologiske nivå) 

og det kan skjule forhold eller være manipulert (det epistemiske nivå). Dette må sies å 

være rammene for den sannhet rettsanvenderen opererer med for de objektive forhold, 

og illustrerer at ”sannheten” rettsanvenderen kommer frem til er usikker. I tillegg, for 

straffesaker, kommer at tiltaltes subjektive forhold kan overprøve de objektive når den 

juridiske sannhet skal fastsettes, jf. strl 42 om faktisk villfarelse.  

 

Etter dette vil målet for en normativ bevisteori, noe mer presist, være å finne en måte å 

gjennomføre bevisvurderingen på, som i størst mulig grad sikrer en kvalitativ vurdering 

av bevisene, slik disse presenteres for rettsanvenderen innefor de rammer 

prosessordningen, rettslig og faktisk, setter for bevisbedømmelsen.   

 

 
33 Kolflaath Eivind, Bevisbedømmelse - sannsynlighet eller fortellinger? Foreløpig upublisert manuskript, 
forespeilt trykt i Jussens Venner november 2004.  
34 Kolflaath side 5. 
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1.5.1.2 Frekvensteoriene 

Frekvensteoriene deles gjerne i (bevis)verdimetoden og (bevis)temametoden. 35  

Førstnevnte metode tar utgangspunkt i sannsynligheten for at bevistemaet er årsaken 

bevisene. Spørsmålet vil for eksempel være om det at Lars slo, er årsak til at et vitne 

observerte dette. Hvis flere bevis samvirker, sammenholdes disse ved hjelp av ulike 

matematiske modeller. Resultatet av bevisvurderingen fastsettes på bakgrunn av en 

avveiing mellom sannsynlig kausalitet og gjenstående usikkerhet. I temametoden settes 

fokuset umiddelbart på bevistemaet. I bevisvurderingen tar man her stilling til om 

bevisene taler for, eller i mot, bevistemaet. Spørsmålet som reises her, er altså om de 

fremførte bevis i tilstrekklig grad har sannsynliggjort bevistemaet. Den sentrale 

forskjellen mellom metodene er at verdimetoden ser kausaliteten fra bevistema til bevis, 

og ikke fra bevis til bevistema. Perspektivet får blant annet den konsekvens at 

utgangsannsynligheten, den bevisverdi et bevis har på generelt grunnlag, gis mindre 

betydning. En annen forskjell er at verdimetoden benytter seg av et ensidig 

sannsynlighetsbegrep, hvilket innebærer at den sannsynlighet som fastslås, for eksempel 

A, ikke sier noe om sannsynligheten for det motsatte, ikke A. Det man skal oppnå ved 

bruk av verdimetoden, hevdes det, er at bevistemaet ikke blir styrende for 

bevisvurderingen, ettersom man skal kunne ta i betraktning andre muligheter enn det 

bevistemaet skisserer, og dermed unngås at bevistemaet fungerer som en 

selvoppfyllende profeti. Verdi- og temametoden har det til felles at bevisverdien 

fastsettes i lys av generelle erfaringssetninger, og at sannsynlighetsregning benyttes som 

middel for å fremstille beviskrav og bevisbedømmelsen med det formål å gjøre 

bevisvurderingen så gjennomtrengelig som mulig, slik at korrigeringer, basert på 

utregningene, skal kunne finne sted.   

 

Kritikken mot frekvensteoriene har vært omfattende.36 Mot verdimetoden har det vært 

anført at når bevisvurderingen baseres på den kausale årsakssammenheng til 

bevistemaet, så forutsetter dette bevistemaets eksistens. Dessuten er det ensidige 

sannsynlighetsbegrepet funnet å være konstruert og lite logisk. Det er også anført at den 

matematiske avveiingen mister av synet den sammenheng bevis har til andre bevis. Mot 

temametoden er særlig fremhevet at utgangssannsynligheten tillegges for stor vekt. Mot 

 
35 For verdimetoden se Ekelöf, for temametoden se Eckhoff (1943) og Bolding (1983). 
36 Se Diesen (1994) side 14-16 med videre henvisninger. Se også Zahle side 325 og 402 flg. 
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begge teorier har det vært anført at de i noen grad er for positivistiske i sin utforming, 

ved at en helhetsvurdering som bevisvurderingen er, spaltes opp i alle sine bestanddeler. 

I denne sammenheng kan det også anføres at de matematiske formlene teoriene 

benytter, tilsniker legitimitet som følge av det uttrykkes en eksakthet det ikke er 

grunnlag for. Det er også hevdet at de matematiske utregninger vil bli så kompliserte at 

ingen jurist vil forstå dem. Bruken av utregninger medfører også at det generelle 

overstyrer det spesielle. Det for eksempel at et vitnes verdi på generelt grunnlag, som 

følge av at vitne ikke hadde briller på og stod hundre meter unna, tilskrives stor verdi 

som bevis, trenger ikke å ha noen betydning i den konkrete sak. Det er også presisert at 

de statistiske sannsynlighetene hviler på sviktende empirisk grunnlag. Det 

naturvitenskalpige trekket undergraver dessuten erfaring og magefølelse som 

retningslinjer for bevisbedømmelsen.     

 

1.5.1.3 Beslutningsteorien 

Beslutningsteorien fremhever hensynene bak de juridiske begrepene, og lar disse inngå i 

fastleggingen av beviskravet. Om beviskravet er oppfylt avgjøres etter teorien av 

følgende komponenter: 

 

”(1) sannolikheten av vissa påståenden i ljuset av den information som 

beslutsfattaren har; 

 (2) kostander och nyttor av olika beslutsalternativ – antigen riktiga eller felaktiga 

ur den materiella sanningens synvinkel 

 (3) de hänsyn som liggerbakom dessa uppfattningar om kostander resp nyttor 

inklusive eventuella prioritetsförhållanden mellan dessa hänsyn varvid det hela 

utmynnar i utilitetsfunksjoner över målinriktat risktagande vid osäkerhet om 

beslutets faktaunderlag.”37

 

Teorien vil for eksempel for å fastlegge beviskravet i en straffesak, avveie 

samfunnsvernet mot uriktig domfellelse. Står mye på spill for tiltalte trekker det i 

retning av frifinnelse, mens der hvor samfunnsbeskyttelse vil veie tungt taler dette for 

idømmelse. Også denne teorien benytter seg av frekvensbetraktninger.  
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Kritikken mot beslutningsteorien har vært basert på at det er høyst uklart hvilke normer 

som skal avgjøre nytteverdien på generelt, så vel som på det spesielle plan.38 Det må vel 

også antas å være en risiko for at prinsipielle betraktninger lett kan fravikes i den 

enkelte sak. På den annen side er teorien nettopp egnet til å fremheve slike verdivalg, 

for eksempel grunnet i pulveriseringshensyn, i rettsanvendelsen.  

 

1.5.1.4 Syntesemodellen 

Nygaard m.fl. trekker i likhet med beslutningsteorien frem hensynene bak, og har 

utviklet en bevisteori som beskrives som en syntese mellom faktum og juss.39 Også 

denne modellen bygger på frekvensbetraktninger. Det legges til grunn at beviskravet er 

en rettslig norm hvis innhold fastlegges ved bruk av rettskilderegler. Om et forhold 

anses bevist, avgjøres ved en syntese mellom hensynene som ligger til grunn for 

beviskravet og om de forliggende bevis anses tilstrekkelige til å finne dette oppfylt. 

Relevante hensyn vil kunne være hensynet til sikring av bevis, konsekvensene av en 

uriktig dom og vanskeligheten ved bevissikring.40 Nygaard m.fl. fremhever særlig at det 

er en flytende grense mellom juss og faktum. De skriver at  

 

”[d]et treng ikkje vera slik at ein først finn denne målstokken og deretter 

subsumerer. Det går gjerne i omvendt rekkefylgje, at den juridiske vurderinga er 

ei veging for og imot om dei føreliggjande bevis for X skal reknast som gode 

nok”. 41  

 

Videre skriver de at:  

 

”Når dei beste bevisrettslege grunnar talar for å godta dei framkomne bevisfakta 

som godt nok bevis for X, vil dette samtidig nødvendigvis også måtte bety at det 

er gode nok bevisfaktiske grunnar for rettsfaktum X. Det kan vanskeleg tenkjast at 

 
37 Se Klami, Hannu Tapani, Marklund, Mikael, Rahikainen, Marja och Sorvettula, Johanna: Ett retionelt 
bevikrav. SvJT 1988 s. 589-605, sitert av Strandbakken side 222. 
38 Se Diesen (1994) side 18.  
39 Nygaard, Hagen, Nome, Årsak og bevis ved ansvar for skade, Universitetsforlaget 1985 (Nygaard 
m.fl). 
40 op.cit side 147.  
41 op.cit side 169. 
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dei beste bevisfaktiske grunnar talar imot X, samtidig som dei bevisrettslege 

grunnane likevel talar for å godta desse som godt nok bevis for X. Det kan med 

andre ord vanskeleg tenkjast innbyrdes motstrid her. 

Men kvifor må det vera slik? Jau, det er dei normative krava (beviskravet) som 

avgjer om dei bevsifakta som talar for X er dei beste i motsetning til dei som taler 

imot X(eller som talar for ikkje-X eller som skaper uvisseom X). Spørsmålet om 

dei bevisfakta som talar for X er best, er med andre ord eit normativt spørsmål, 

som må avgjerast ut frå det beviskravet som gjeld på området.”42

 

Nygaard m.fl. mener altså at faktum som skal legges til grunn følger av hensynene som 

begrunner det aktuelle beviskravet sammenholt, i en syntese, med de foreliggende bevis. 

Syntesen mellom faktum og juss blir avgjørende. Jeg antar det er et slikt perspektiv 

Andenæs har når han skriver:   

 

”[V]urderingen av tvilens faktiske styrke og hvilken tvilsgrad som kreves, vil i 

praksis flyte sammen til et helhetsskjønn over om det foreligger tilstrekkelig 

grunnlag for en fellende dom.”43

 

Mot Nygaard m.fl. sin fremstilling kan anføres at den i noen grad synes å være en teori 

rettet mot de enkelte, konkrete, tilfeller, og at den som bevisteori ikke gir noen generell 

veiledning. 

 

1.5.1.5 Den induktive metode 

Den induktive metode er også en sannsynlighetsteori, men benytter ikke frekvenser. 

Cohen slutter at siden loven ikke angir hvilken slutningsoperasjon som skal inngå i 

bevisvurderingen, må det være den samme type slutninger som anvendes i dagliglivet.44 

Det fremheves at den induktive metode er anvendelig, og i praksis blir brukt i 

angloamerikansk rett for å avgjøre om beviskravet er oppfylt.45 Det er livserfaring som 

gir grunnlag for å slutte et handlingsforløp på bakgrunn av bevisdata. Etter teorien setter 

man opp en hypotese som verifiseres eller falsifiseres. Desto flere alternativer som er 

 
42 op.cit side 171-173. 
43 Andenæs side 179. 
44 Se Diesen (1994) side 27. Fremstillingen er basert på Diesen (1994) og Strandbakken. 
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vraket desto bedre grunnlag for den gjenstående hypotese. Forskjellen fra temametoden 

kan sies å være at mens bevisene og erfaringsgrunnsetningene begrenses til hva som er 

relevant under bevistemaet, vil den induktive metode ta alle erfarningsgrunnsetninger 

som er relevante uavhengig av foreliggende bevis.46    

 

Det kan innvedes mot den induktive metode at fordi den bygger på common sense, vil 

fordommer lett få innpass i bevisvurderingen.  

 

1.5.1.6 Alternative hypoteser 

På bakgrunn av empirisk materiale har Diesen utviklet en modell som bygger på 

alternative hypoteser.47 Hypotesene konkurrerer mot hverandre og de alternative 

hypoteser må holde en viss relevant kvalitativ standard. Diesen mener domstolene ser 

det som sin oppgave å falsifisere alternative hypoteser. Om retten i en straffesak ikke 

finner å kunne utelukke en alternativ mulighet skal domstolen frifinne, fordi det ikke er 

funnet bevist ”bortom rimligt tvivel” (det svenske strafferettslige beviskrav). Med et 

slikt perspektiv som Diesen presenter blir det av særlig betydning med en 

utredningsstandard for å få nok bevismateriale å bygge alternative hypoteser på, kun da 

får man en reell prøving av saken.48  

 

I tilknytning til denne teorien kan nevnes at den hypotetisk deduktive metode, som må 

sies å ha en klar parallell til hypotesetesting, ble benyttet i en vurdering som to filosofer 

har foretatt av domspremissene i Treholt saken, jf. Eidsivating lagmannsretts dom av 

20. juni 1985. Gjennomgangen viser at den nevnte vitenskaplige metode ikke benyttes 

av retten. Dette finner de kritikkverdig, ettersom fremstilling av alternative hypoteser 

resulterer i ”andre databeskrivelser og annen organisering av data”.49 Dette er den 

samme hovedbegrunnelsen Diesen gir for anvendelsen av teorien. En annen 

 
45 Se Strandbakken side 228 for videre henvisninger.  
46 Se Diesen (1994) side 23. Han mener det følger av dette hvilket dekningsområde metodene har. 
Verdimetoden og den induktive metode vil egne seg særlig for indispositive saker og straffesaker, mens 
temametoden forutsetter begrenset prøvning og dermed egner seg for dispositive saker. Teorienes 
egnethet blir på denne måte bestemt av de rettslige rammer, som igjen er bestemt av sakens art, for 
bevisvurderingen. 
47 Disen (1994). Det empiriske materialet er de begrunnelser som er kommet til utrykk i Högsta 
Domstolens avgjørelser i løpet av en periode på 10-12 år.  
48 Se Diesen (1994) side 149. Krav til utredningsstandard finner vi også i EMK art 6, se kapittel 3.5.2. 
49 Se Hole, Ola, og Øystein Sjaastad, logisk søkelys på treholt-dommen, Oslo, 1988. 
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begrunnelse, er at den i motsetning til frekvensteoriene, i følge ham selv, er 

anvendelig.50  Hypotesetestingsmodellen retter seg i særlig grad mot bevisvurderingen, 

og viser at bevisvurderingens kvalitet er avgjørende for beviskravets funksjon. 

 

1.5.1.7 Fortellerparadigmet 

Kolflaath presenterer gjennom presentasjon av ulike forfattere et fortellerparadigme 

som står i motsetning til det sannsynlighetsparadigmet han finner at de allerede nevnte 

bevisteorier inngår i. Det presiseres at teoriene som inngår i paradigmet primært er 

deskriptive, og at de ikke pretenderer å ha en normativ funksjon.51 Det sentrale for 

fortellerparadigmet er at man nærmer seg bevisvurderingen ”ovenfra”. For mens 

sannsynlighetsteoriene tar utgangpunkt i bevisene, og fra disse utleder en sannsynlighet 

for et bevistema, eller fra hypoteser, eller fra bevistema til bevis, tar man i 

fortellerparadigmet utgangpunkt i en historie, og lar denne avgjøre hva som er de 

relevante bevis. Tesen er at  

 

”… bevisbedømmelse går ut på å vurdere fortellinger på grunnlag av deres 

kvalitet som fortelling (intern vurdering) og deres sammenheng med bevisene 

(ekstern vurdering).” 52

 

Han skriver videre at:  

 

”Ifølge Allen må beviskravet “sannsynlighetsovervekt” (“preponderance”) i 

praksis bli et spørsmål om hvilken av fortellingene som er mest plausibel i lys av 

bevisene.53 I straffesaker kan beviskravet “utover enhver rimelig tvil” forstås som 

et krav om at det ikke finnes en fortelling som er plausibel i lys av bevisene og 

samtidig impliserer tiltaltes uskyld.” 54

 

 
50 Diesen (1994) side 150. 
51 Kolflaath side 26. Alle hensvinger knyttet til fortellerparadigmet er hentet fra Kolflaath. 
52 Kolflaath side 18. Han skriver at “[e]n av de tidligste formuleringene av denne tesen finnes i 
MacCormick: Legal Reasoning and Legal Theory, s. 90-92”. 
53 Allen: “The Nature of Juridical Proof”, s. 609. 
54 Se for eksempel. Allen: “The Nature of Juridical Proof”, s. 382 og 413, Allen og Leiter: “Naturalized 
Epistemology and the Law of Evidence”, s. 1528 og Wagenaar et al.: Anchored Narratives, s. 243. Her er 
det ikke et spørsmål om hvorvidt en slik fortelling faktisk er blitt presentert i rettssaken, men om den 
eksisterer i en mer abstrakt forstand. 
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Forskjellen fra for eksempel den ovennevnte hypotesetestingen er at forskjellen mellom 

ulike fortellinger ikke blir tallfestet.  

 

Fortellerparadigmet bidrar etter mitt skjønn til å fremheve et viktig perspektiv i 

bevisbedømmelsen ved at sinnsstemninger, intensjoner, handlinger og konsekvenser blir 

vurdert i en sammenhengende fortelling. På den annen side er det vel bevisene som er 

opphavet til konstruksjonen av ulike fortellinger, og det er derfor nærliggende å anta at 

de samme forhold vil framkomme i de øvrige teorier, ved at bevisverdien baseres på 

erfaringssetninger. 

 

1.5.1.8 Normativ atferdsteori 

Zahles normative atferdsteori er en deskriptiv bevisteori som vektlegger beviskravenes 

normative funksjon overfor rettspleiens aktører. Atferdsteorien ser også bort fra 

sannsynlighetsbetraktninger. Teorien tar utgangspunkt i partsprosessen og 

partsautonomien.  

 

Zahle fremhever at prosessen snarere er en aktiv prosess fra partenes side, og at:  

 

”[r]egler om bevisbyrde, bevsibedømmelse og processuel opplysningsplikt 

fortolkes som differentierende udtryk på forskellige planer af samme 

grundlæggende princip. Disse regler sætter normerne for, hva parterne skal gøre, 

og hvilke slutninger der kan drages af deres passivitet. Den relevante passivitet 

defineres af disse normer. Om for eksempel. det forhold, at en tiltalt undlader at 

besvare spørgsmål, kan betragtes som et bevis mod ham eller ikke, beror på den 

præcisere opfattelse af anklagemyndighedens bevisbyrde og dennes forhold til 

tiltaltes oplysningspligt.”55  

 

Dommerne vil altså vurdere om de ulike parter i prosessen burde handlet annerledes. 

Zahle presiserer at en slik normativ partsfokusering fra dommerens side ikke innebærer 

vilkårlighet, ettersom det vil utvikle seg ”standardbeviser” beslutningstageren bygger 

sin avgjørelse på.  

 
55 Zahle side 773. 
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Kritikken mot teorien har blant annet vært grunnet i at den i for stor grad synes å 

tillegge partsprosessen vekt, og dermed ikke er dekkende i et strafferettslig perspektiv 

hvor partenes ressurser er skjevt fordelt, til tross fro at resursmangelen er kan sies å 

være kompensert med et høyt krav til bevis.  

 

1.5.1.9 Pragmatisk bevistilnærming 

Strandbakken har i sin avhandling ”Uskyldspresumsjonen – in dubio pro reo” tatt 

konsekvensen av alle de alternative bevisteorier. Istedenfor å tilfalle en teori eller 

konstruere en ny, velger han å være pragmatisk ved å basere seg på retningslinjer for 

bevisbedømmelsen.56  

 

1.5.2 Valg av bevisteori for fremstillingen 

De nevnte bevisteorier, retningslinjer og paradigmet, heretter kalt teoriene, konsentrerer 

seg i det alt vesentlige om fortidige hendelser. Strandbakken skriver for eksempel at 

bevisbedømmelsen er ” den psykologiske prosess som foregår når man skal ta stilling til 

et fortidig hendelsesforløp”.57 Bevistemaene som er avhandlingens tema skiller seg 

derfor vesentlig fra de ovennevnte bevisteorienes grunnlag, ettersom det her er 

fremtidige handlinger som er bevistemaets fokus. Spørsmålet er så om, og i tilfelle 

hvilken eller hvilke bevisteorier, denne avhandlingen bør basere seg på.  

 

Bestemmende for valget vil i denne delen av avhandlingen være i hvilken grad teoriene 

er egnet til å være strukturell ramme for fremstillingen. Jeg ser valget i et 

kunnskapsperspektiv, altså med det mål å få belyst opphavet til, og konsekvenser av, 

beviskravsutformingen for de bestemmelser avhandlingen omhandler. 

 

Frekvensteoriene synes egnet til å beskrive den bevisvurdering som finner sted ved 

prediksjon, ettersom det å predikere i sin natur består av å presentere 

frekvensbetraktninger. Av frekvensteoriene er nok temametoden bedre egnet enn 

verdimetoden, ettersom verdimetoden fokuserer på årsakssammenheng mellom bevis og 

 
56 Diesen (1994) side 120 omtaler sin teori om de alternative hypoteser som en pragmatisk bevismodell. 
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bevistema. Ved prediksjon er det klart at bevistema ikke har inntrådt, og det å snakke 

om årsakssammenheng synes derfor anstrengt. Men årsaksfokuseringen kan også sees 

som det aspekt som nettopp gjør verdimetoden særlig egnet, hvis spørsmålet om 

kausalitet rettes mot bevisenes egnethet til å indikere en fremtidig forbrytelse, altså et 

fokus på bevisets verdi som prediksjonspremiss.  

 

Også beslutningsteorien synes anvendbar, særlig med henblikk på oppgavens 

hovedproblemstilling om å fastslå hva beviskravet uttrykker utover å være en terskel for 

hva som kan anses bevist. Teorien synes egnet til å belyse hvilke hensyn, prioriteringer, 

valg og kostnader som ligger til grunn for beviskravet. Imidlertid har de fleste av 

beviskravene som behandles kommet eksplisitt til utrykk i bestemmelsenes ordlyd, og 

det synes da naturlig å ta utgangspunkt i lovteksten. Fremstillingen vil fravike betydelig 

fra den tradisjonelle fremstillingsform. 

 

Nygaard m.fl. sin syntesemodell synes i noe mindre grad anvendbar, ettersom den har 

den konkrete rettsanvendelsen i fokus. Bevisene som inngår i en syntese med 

beviskravet etter denne modellen, ville i avhandlingen måtte utgjøre de premisser 

lovgiver har forutsatt relevante for bevisvurderingen. Fremstillingen ville bli meget 

omfattende, med tanke på alle beviskonstellasjoner som kunne tenkes å oppstå.  

 

Den induktive metode vil være knyttet til et forhold på det aletiske nivået som enten er 

begått eller ikke er begått, og synes derfor lite anvendelig. Dessuten baseres den på 

common sensiske betraktninger som trolig ikke er utbredt eller har noe særlig faktisk 

grunnlag for de temaer avhandlingen behandler.  

 

Også Diesens modell om hypotesetesting synes å være bundet i fortiden, den egner seg 

derfor ikke for å belyse prediksjonsvurderinger. På den annen side kunne man presentert 

hypotesen om at det kommer til å bli begått en ny straffbar handling, mot at den ikke 

kommer til å bli begått. Testingen av ulike hypoteser vil forsvinne med en slik 

tilnærming, og jeg kan derfor ikke se at et slikt perspektiv vil tilføre analysen noe, til 

tross for at bestemmelsenes ordlyd i noen grad taler for en slik modell, ettersom de 

omhandler fremtidige hendelser, jf. ”  

 
57 Se Strandbakken side 59. Strandbakken behandler imidlertid også bevisvurderinger knyttet til 
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Fortellingsparadigme har også den svakhet at det knytter seg til fortidige hendelser. Det 

nye aspekt denne teori frembringer, nemlig den interne kvaliteten på fortellingen, finnes 

ikke for fremtiden. 

 

Zahles normative teori om atferdsregulering synes heller ikke egnet. Teorien om det 

normative partsaspektet kan klart nyttes i et predikativt bevistema, for eksempel 

forventet kontraktbrudd hvor partene kan vises sine intensjoner. For prediksjon om 

fremtidige straffbare handlinger synes teorien mindre egnet, fordi slike handlinger i 

mindre grad må antas å kunne fastslås med en tvekamp. Prøveløslatelsesbestemmelsen 

virker dessuten i utgangspunktet i forvaltningen, hvor partsbegrepet er et ganske annet. 

Dessuten tilsier hensynet til å unngå uriktig sanksjonering at partsaspektet nedtones.  

 

Det kunne etter dette være nærliggende å benytte seg av Strandbakkens pragmatiske 

”retningslinjemodell” som henter litt fra alle teorier. Likevel mener jeg 

frekvensteoriene, med et særlig fortrinn for verdimetoden, er de teorier som i størst grad 

samsvarer med de prediksjonsvurderingene som forusettes foretatt under bevistemaet. 

Også lovgiver benytter en slik tilnærming, jf. for eksempel Ot.prp.nr.87 (1993-1994), 

hvor det tales om ”kravet til faregraden”. Bestemmelsenes utforming gjør at spørsmålet 

om bevisene impliserer et fremtidig faktum med tilstrekklig grad av sikkerhet må stilles. 

Likeledes mener jeg at et valg av en klar og definert teori vil være egnet til å få fram 

fremmedelementer, hvis disse skulle finnes. Dessuten har den sannsynlighetsteoretiske 

fremstillingsform i teorien stått sterkt, og jeg kan ikke se at de øvrige teorier i sin rene 

form kan tilføre fremstillingen noe ytterligere.  

 

På denne bakgrunn vil jeg i den videre presentasjon i hovedsak forholde meg til 

frekvensteoriene slik de har kommet til uttrykk for eksempel hos Hov.58 Perspektivet 

innebærer at bevisene impliserer en fremtidig straffbar handling med en viss sikkerhet, 

og denne at denne sikkerheten er enten tilstrekkelig eller utilstrekkelig til å fylle 

beviskravet. De øvrige teorier vil det henvises til der de er egnet til å beskrive 

fremmedelementer som viser seg.  

 
fremtiden, jf. side 482. 
58 Hov baserer seg må temametoden og ikke verdimetoden, men det har, slik jeg ser det, ingen betydning i 
denne sammenheng. 
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Imidlertid vil en vesentlig modifikasjon av teoriene finne sted som følge av min kritikk 

av sannsynlighetsbegrepet. Kritikken innebærer at jeg fraviker frekvensteoriene slik de 

tradisjonelt har vært fremstilt. Jeg kan ikke se at de andre teorier som er presentert 

dekker en slik moderert utgave av frekvensteoriene, som jeg her vil presentere.  

 

1.5.3 Sannsynlighetsbegrepet - oversikt og kritikk 

1.5.3.1 Innledning 

Vi så ovenfor at Høyesterett i Rt-1999-14 beskrev beviskravene med bruk av 

sannsynlighetsbegrepet. En slik begrepsbruk er også gjennomgående i juridisk teori.59 I 

lovtekster synes sannsynlighetsbegrepet noe mindre i bruk, men også her benyttes 

begrepet, jf. for eksempel avtaleloven § 17.60 Derimot vil forarbeidene som ligger til 

grunn for lovteksten hyppig benytte seg av sannsynlighetsbegrepet, jf. kapittel 4.61 I 

juridisk teori er det en utstrakt bruk av sannsynlighet knyttet til beviskrav oppgitt i tall.62

 

Det legges på bakgrunn av det ovennevnte at sannsynlighetsbegrepet i 

rettsanvendelsesprosessen er knyttet til bevisvurderingen og til beviskravet, og at det 

brukes som et uttrykk for hvor sikker rettsanvenderen er på at det forhold som er 

bevistema foreligger. Den sannsynlighet som konstateres holdes så opp mot det eller de 

sannsynlighetskrav, les beviskrav, som følger av rettsregelen.  

 

Spørsmålet som reiser seg i forhold til ovennevnte begrepsbruk, er om den er egnet til å 

beskrive det som foregår i bevisvurderingen og gjengi det som kreves av beviskravet. I 

det følgende vil det redegjøres for de sannsynlighetsbegrep som er i bruk, før disses 

egnethet til å beskrive resultatet av bevisvurderingen og beviskravet, vurderes. 

 
59 Se for eksempel Eskeland side 502. 
60 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldig viljeserklæringer (avtaleloven) av 31. mai 
1918 nr 4 
61 Se også Diesen (1994) side 24 flg. for en fremstilling av det juridiske sannsynlighetsbegrep med 
ytterligere referanser.  
62 Se Hov, Rettergang II, side 59 flg og Rettergang I side 256 flg. og Bratholm og Stridbeck i Lov og Rett 
1998 side 323 flg. Tilsynelatende motsatt Andenæs som skriver at ”Enkelte juridiske forfattere har forsøkt 
å uttrykke beviskravet i prosent sannsynlighet. Dette er urealistisk.”, jf Andenæs (2000). Imidlertid er han 
ikke prinsipiell, ettersom det i det samme avsnitt heter ”[s]kal man uttrykke det [strafferettslige beviskrav] 
i prosent, vil det si at det kreves noe så nær 100 % sannsynlighet for domfellelse.” Se Strandbakken side 
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Behandlingen av sannsynlighetsbegrepet vil gjøres relativt omfattende da opphavet til 

begrepet vil få betydning i kapittel 5.2, om flere vilkår under ett bevistema, og i kapittel 

5.3, om beviskravets og bevisvurderingens potensielle virkninger. Jeg mener også 

behandlingen vil bidra til å belyse forholdet mellom beviskrav om bevisvurdering.  

 

1.5.3.2 Matematisk sannsynlighet 

Sannsynlighetsregningen går tilbake til 1600-tallet og ble utviklet i et forsøk på å løse 

datidens fashionable spill. Matematikere som Pascal ble for eksempel satt til å løse 

problemer av typen: bør jeg satse penger på at det dukker opp en dobbel sekser hvis to 

terninger kastes 24 ganger? Adelsmannen Mere ble etter en viss brevveksling mellom 

Pascal og Fermat frarådet å satse gård og grunn.  I senere tider har anvendelsesområdet 

utvidet seg og sannsynlighetsteori brukes nå blant annet til estimering og 

hypotesetesting. Sannsynlighet som begrep har altså sitt opphav i en 

lovmessighetstradisjon, nå gjerne brukt innenfor realfag som biologi og medisin.  

 

I beskrivelsen av lovmessigheter skiller man mellom deterministiske og stokastiske 

modeller.63 En deterministisk modell innebærer at resultatet er gitt når man kjenner 

utgangsbetingelsene. Altså absolutt lovmessighet. En stokastisk modell benyttes der 

hvor resultatet ikke er gitt til tross for at utgangsbetingelsene holdes konstante. Altså 

tilfeldighet. Et eksempel på det første, litt upresist, vil kunne være å bestille svinekjøtt 

med sur-søt saus på kinesisk restaurant, mens den stokastiske modellen vil være 

anvendelig i de tilfeller man bestiller ”dagens”. Ved det først tilfellet vet du hva du får, 

ved det andre må man benytte seg av en sannsynlighetsteoretisk modell for å finne 

sannsynligheten for at du får sur-søt saus, og ikke chop suey. Ved å telle opp resultatene 

fra en lang rekke bestillinger vil du kunne si noe om sjansen for å bli servert chop suey 

contra sur-søt saus. Andre modeller en kan forestille seg, er å trekke kort, kaste terning 

eller slå kron og mynt. 

 

 
367 for ytterligere henvisninger. Det presiseres at teorien i det vesentlige tas forbehold om opphavet til 
tallene.  
63 Høyland og Wallø.  
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Det som kjennetegner en stokastisk modell er for det første at man ikke kan forutsi 

resultatet av bestillingen. Imidlertid kan man angi en mengde av mulige enkeltresultater. 

For det andre kan man gjenta forsøket/bestillingen så mange ganger man ønsker. Dette 

kalles stokastiske forsøk. Gjentar vi bestillingen av ”dagens” et stort antall ganger vil vi 

kunne få en ide om sannsynligheten for at vi vil få det ene eller andre. Dette kan 

illustreres ved følgende eksempler, denne gang med terning:  

 

1) Eksperimentell sannsynlighet: La oss tenke oss at vi kaster en terning 100 ganger og 

får 14 firere. Vi sier da at den relative frekvensen for firere etter 100 kast er 14/100 = 

0,14 = 14%. Sannsynligheten er lik den relative frekvens i "det lange løp". Dersom vi 

fortsetter å kaste terningen vil vi oppdage at antall firere vil gå mot et bestemt tall. Vi 

kan ikke si at sannsynligheten for å få fire er 14% fordi hundre kast er lite i forhold til 

"det lange løp".  

 

2) Teoretisk sannsynlighet: Utfallsrommet viser oss at det er seks mulige utfall når vi 

kaster en terning. Vi er bare interessert i å få en firer. Bare en av seks muligheter gir en 

firer. Det betyr at sannsynligheten for å få en firer i et kast er 1/6 eller 0,167 eller 16,7 

%.64

 

Sannsynligheten uttrykkes i sannsynlighetsregningen som et tall mellom null og en, der 

null indikerer ingen sannsynlighet, mens 1 indikerer absolutt sannsynlighet.  

 

Disse eksemplene er banale, men illustrerer utgangspunktet for sannsynlighetsregning, 

og gir grunnlaget for senere statistiske vurderinger.  

 

1.5.3.3 Subjektiv og lingvistisk sannsynlighet  

Det finnes litteratur som henviser til en såkalt subjektiv sannsynlighetsteori som ikke er 

nummerisk, men pragmatisk og individuell.65 Tanken er at sannsynligheten kan fastslås 

ved veddemål - hvor mye penger setter du på at jeg får svinekjøtt i sur søt saus om jeg 

bestiller dagens? Erfaring gir grunnlaget og oddsen definerer sannsynligheten. I 

 
64 Eksemplene er tatt fra http://www.matematikk.net/sannsynlighet/sannsynlighet.html den 27.09.04. 

http://www.matematikk.net/sannsynlighet/sannsynlighet.html
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motsetning til det matematiske sannsynlighetsbegrep ligger det her ingen systematisert 

empiri eller teoretiske utregninger til grunn for den uttalte sannsynlighet. Begrepets 

rasjonalitet, og dermed verdien av slikt uttrykt beviskrav, er utelukkende basert på at 

den individuelle vurdering holder seg konstant over tid. I rettskildene finner vi i 

hovedsak den subjektive sannsynlighet.  

 

Den rene lingvistiske oppfattelse, eller dagligtalens bruk av sannsynlighetsbegrepet, er 

en noe annen enn den subjektive. Begrepet brukes i hovedsak som et forbehold- 

sannsynligvis vil du få svinekjøtt i sur søt saus. Det vil også være mulig å presisere 

forbeholdet nærmere ved å benytte seg av tilleggsbegrep - det er meget sannsynlig at du 

vil få svinekjøtt i sur søt saus. Heller ikke bak denne begrepsbruken ligger det 

systematisert empiri eller teoretiske utregninger.  

 

Forskjellen mellom subjektiv/lingvistisk sannsynlighet og teoretisk/eksperimentell 

sannsynlighet kan vises ved abstrakt og konkret sannsynlighet som fremkommer i de to 

P-pille dommene inntatt i Rt-1974-1160 og Rt-1992-64.66 Dommene illustrer at selv om 

sannsynligheten for at det er årsakssammenheng mellom p-pille bruk og skade er lav, 

fordi det statistisk sett er liten sjanse for dødsfall ved bruk (abstrakt), vil det i et konkret 

tilfelle hvor noen har brukt P-piller og dødd, dersom denne dødsårsaken finnes mer 

konkret sannsynlig enn andre dødsårsaker, kunne legges til grunn at P-pillebruk er 

dødsårsaken. Vi ser her at den abstrakte sannsynligheten er teoretisk eller 

eksperimentell, mens den konkrete er subjektiv/lingvistsikk. Det imidlertid viktig å 

merkes seg at disse begrepspar ikke er synonymer, og at abstrakt, så vel som konkret 

sannsynlighet, kan være både subjektiv/lingvistisk og teoretisk/eksperimentell.  

 

1.5.3.4 Er sannsynlighetsbegrepet egnet til å beskrive beviskrav? 

Begreper skal gruppere likeartede fenomener og markere et skille i forhold til 

fenomener med andre egenskaper. Spørsmålet er i hvilken grad gjengivelse av en 

sannsynlighetsgrad illustrerer hva som skjer under bevisvurderingen, resultatet av denne 

og beviskravet.  

 
65 Se for eksempel Zahle side 144. Her finnes også en noe annen inndeling av ulike sannsynlighetsteorier, 
henholdsvis den klassiske, hvor antall gunstige tilfeller veies opp mot antall mulige, frekvensteorien 
(stokastisk modell), logiske sannsynlighetsteorier, subjektiv oppfattelse og lingvistisk oppfattelse. 
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Ettersom resultatet av bevisvurderingen er ment å fylle beviskravet, finner jeg det 

naturlig i relasjon til sannsynlighetsbegrepet å ta utgangspunkt i selve bevisvurderingen, 

for å se hvordan denne samsvarer med de tre ulike sannsynlighetsbegrep. Sannsynlighet 

uttrykkes etter hva vi har sett i to hovedgrupper, henholdsvis den matematiske 

sannsynlighet, som uttrykkes numerisk, og den subjektive og lingvistiske sannsynlighet 

som har et semantisk utrykk. Den numeriske angivelse behandles først.  

 

For det første må det merkes at bevisvurderingen som utgangpunkt ikke tilsikter en slik 

eksakt og omfattende måling som de ovennevnte matematiske sannsynlighetsteorier 

krever. Empirien som ligger til grunn for sannsynlighetsmodellene, er som den klare 

hovedregel enn annen, og den systematiseres annerledes enn den som inngår i 

bevisvurderingen.67 For mens sannsynlighet hos realistene for eksempel fastslås på 

bakgrunn av forsøk basert på et utvalg hvor den konkrete egenskapen er i fokus, 

eksperimentell sannsynlighet, vil rettsandvenderen som hovedregel basere sin 

sannsynlighet på common sense/erfaringsmessige vurderinger, jf. kapittel 1.3.4. 68 Og 

rettsanvenderen står som den klare hovedregel fritt i sin bevisbedømmelse, begrenset av 

hvilke bevis han kan bygge på, mens matematikeren må holde seg til beskrivelse ved 

matematiske funksjoner.69

 

Rettsanvenderens vurderinger står altså i motsetning til den tilfeldighet som beregnes i 

statistikken, hvor man, som vi har sett, får en viss kontroll over det kommende. Hva 

som vil inntre vites ikke, men sannsynligheten kan fastslås. Imidlertid er det verdt å 

merke seg at også statistikere tidvis foretar skjønnsmessige vurderinger tilsvarende 

 
66 Se Hov, Rettergang 1, side 255. 
67 Et unntak vil være i de tilfeller bevisvurderingen knytter seg til numeriske faktorer, for eksempel DNA. 
Farskapssaker vil i våre dager gjenomgående avgjøres utelukkende på bakgrunn av DNA-bevis, hvor 
farskapet fastslås på bakgrunn av teoretisk sannsynlighet med høy grad av presisjon. Sjelden er imidlertid 
bevistemaet så ”lukket” som i farskapssaker, eksempelvis vil DNA-bevis i en voldtektssak kunne knytte 
den tiltalte til bevis funnet på åstedet, men vurderingen av hvorledes dette bevis er havnet der, eller hva 
tiltalte har foretatt seg derom han har vært på stedet, er ikke tuftet på den samme teoretiske sannsynlighet. 
68 Se imidlertid Odd O. Aalen ” Bruk av statistikk som bevis i straffesaker illustrert ved Landåssaken”, 
Lov og Rett 1998 s. 374-381, som diskuterer statistikk som bevismiddel. Illustrerende er også Rt-1989-
418, hvor domstolen ikke idømte sikring, og de bygde på en sakkyndig uttalelse hvor de sakkyndige anslo 
”ut fra det erfaringsmateriale man har med tilsvarende sinnssykelige tilstander en tilbakefallsrisiko ’på 
anslagsvis 20 prosent’.  
69 Om grensene for den frie bevisbedømmelse, se kapittel 1.3.5. 
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rettsanvenderens, eksempelvis der statistikeren slutter at noe er påfallende på bakgrunn 

av tallmaterialet.70  

 

Ettersom man gjerne knytter sannsynlighet oppgitt i tall til de ovennevnte – realistenes–  

modeller, gir bruk av tall ved angivelse av beviskrav en forestilling om at dette er noe 

man uttaler seg om på grunnlag av et stokastisk forsøk, hvilket det ikke er dekning for.71 

Det vises i denne sammenheng også til den kritikk som har vært reist mot 

frekvensteoriene redegjort for i kapittel 1.5.1.2. Denne forskjellen mellom matematisk 

sannsynlighetsregning og bevisvurderinger tilsier at det ikke er grunnlag for å benytte 

seg av numerisk sannsynlighetsangivelse når resultatet av bevisvurderingen skal 

gjengis. 

 

I motsetning til Strandbakken som uttaler at ”dersom man skal angi beviskravet i 

prosent, må den numeriske angivelse svare til et semantisk nivå”, mener jeg at det er 

villedende å benytte seg av tall overhodet, fordi den numeriske angivelse leder tankene 

på ville veier og tilsniker legitimitet.72

 

Spørsmålet er så om et annet sannsynlighetsbegrep er dekkende for de forhold som her 

beskrives. Den lingvistiske og den subjektive sannsynlighetsteori har klare paralleller til 

bevisvurderingen, ved at det begge steder foretas en fri vurdering av hva man tror. Den 

 
70 Et eksempel på dette finnes i Rt-1999-1473, hvor sakkyndiges konkusjoner i forhold til årsaken til 
nakkeskader gjengis i sannsynlighet. Dette etter retningslinjer fra Den norske Lægeforening. 
71 Slik konkluderer også Zahle, han skriver på side 325 at ” [d]e matematiske formaliseringer av den 
judicielle beslutningsproces som sådanne analyser indeholder, ligger som regel så fjernt fra den judicielle 
situation, at de ingen betydning får.” 
72 Standbakken mener rett nok at det strafferettslige beviskravet ikke bør angis numerisk. Begrunnelsen er 
imidlertid at ”sluttresultatet [vil] fremstå som en vurdering av det samlede bevismaterialet, uten at man 
regner ut sannsynligheten til det enkelte bevis”, jf. Strandbakken side 370. Hov redegjør omfattende for 
hvorfor bevisvurderingen ikke kan reduseres til et spørsmål om sannsynlighetsregning, men bruker 
angivelse av tall reservasjonløst når beviskravet behandles, jf. Hov Rettergang II kap. 10 IX og X. Rett 
nok skriver han generelt i kapittelet om bevisbedømmelsen at ” et argument mot å bruke tall for å beskrive 
grader av usikkerhet, er imidlertid at tallene kan gi inntrykk av at en har et sikrere og mer nøyaktig 
grunnlag for sannsynlighetsanslagene enn det som virkelig foreligger.” Det er dette argument jeg mener 
må slå igjennom. Spørsmålet er også problematisert av Eckhoff (1988) side 332-333. Eckhoff finner det 
hensiktsmessig å benytte tall fordi ”de ord som står til rådighet dels er flertydige, og dels ikke er egnet til 
å angi nyanseforskjeller”. Løsningen mener han er å bruke tall som hjelpemidler, men han uttaler at ” man 
må hele tiden huske på at det i slike tilfeller beror på et temmelig vilkårlig valg om man for eksempel vil 
sette sannsynlighetsgraderen til 65 eller 70 % prosent.” Jeg mener han går i sirkel og forkludrer 
problemstillingen ytterligere. Poenget er at man i de fleste tilfeller ikke har grunnlag for å snakke om 
noen sannsynlighet i teoretisk forstand, og det er høyst tvilsomt om bevisvurderingen i praksis vil kunne 
gjøres til gjenstand for et stokastisk forsøk. Det er nok derfor vi ikke har ord med tilstrekklig 
nyanseforskjeller. Det gir en skinnlegitimitet å henvise til tall mellom 0 og 100.   
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subjektive teorien fremstår noe mer kvalifisert og presis enn den lingvistiske teori, men 

begge, lik bevisvurderingen og ulikt matematisk sannsynlighet, er ”fri” i sin vurdering.  

Imidlertid har også denne begrepsbruk, ved selve sannsynlighetsbegrepet, sitt opphav i 

den matematiske sannsynlighet, og det må antas at dette medfører at tankene lett ledes 

mot eksperimentell og teoretisk sannsynlighet, hvilket resulterer i en noe begrenset 

utgave av den skinnlegitimitet som ble nevnt i forrige avsnitt.  

 

Det ovennevnte viser at språkbruken fungerer som en laboratoriemetafor for 

bevisvurderingen. Den vurdering som i utgangspunktet er tuftet på en lukket 

dommervurdering gis et skinn av matematisk legitimitet, som igjen kanskje resulterer i 

økt makt som følge av en rolle som sannhetsforvaltere som fastslår graden av sannhet 

gjennom bruken av sannsynlighetsbegrepet. Slik sannhetsforvaltning er det ikke 

grunnlag for, særlig ettersom bevisvurderingen er et uttrykk for overbevisning på det 

psykologiske nivået basert på det epistemiske, og ikke det aletiske. Også det forhold at 

avgjørelsen i seg selv vil bli stående som en materiell sannhet i ettertid, med de 

konsekvenser det får for den enkelte, tilsier at premissene for avgjørelsen, ved 

begrepsbruken, bør klargjøres.  

 

Dessuten er det en lang rekke forskjellige bevis fra forskjellige kunnskapsstrukturer som 

inngår i bevisvurderingen. Sannsynlighet knyttet til naturfagene er for eksempel noe 

ganske annet enn den sannsynlighet vi finner i humanistiske fag, og andre ganger 

stammer bevisene under bevistemaet fra et område uten vitenskap av betydning.73 

Hensynet til å klargjøre begrepsbruken, tilsier derfor varsomhet med bruk av et så 

utbredt og mangetydig begrep. 

 

Med særlig vekt på at sammenlignbar empiri som hovedregel er fraværende i 

bevisvurderingen, er jeg etter dette av den oppfatning at jussens bruk av 

sannsynlighetsbegrepet i relasjon til beviskrav er tilslørende, og dermed lite 

tilfredsstillende. Man bør tilstrebe seg bruk av de uttrykk som har et meningsinnhold 

nærmest det fenomen en beskriver. Det er viktig å ha fokus på dette, og ikke la seg 

blinde av kunstige paralleller.74 Den ovennevnte drøftelse er ment å underbygge at 

 
73 Se Johnsen side 204-205. 
74 Det vises til en debattserie i Juristkontakt nr. 1, 2 og 4 i årgang 2001, mellom henholdsvis cand. jur 
Eirik Austlid , lagmann Eivind Eftestøl og professor dr. jur. Anders Bratholm. Debatten bygger på 
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sannsynlighet er et lite egnet begrep for å beskrive hva som faktisk skjer under 

bevisbedømmelsen, og således heller ikke egnet som uttrykk for de beviskrav som 

faktisk stilles.  

 

En løsning på denne problematikken ville være om jussen tilstrebet seg større autonomi 

i kampen om sannsynlighetsbegrepet, og et sentralt virkemiddel ville kunne være å ikke 

benytte seg av nummerisk angivelse av sannsynlighet i juridisk teori. Alternativt kan 

begrepet overlates til de som hadde det først, realistene, og jussen kan benytte seg av 

andre begrep som for eksempel antar eller tror. 75  

 

Som følge av konklusjonen ovenfor vil begrepet ”sannsynlighet”, med to unntak som 

følger senere, ikke nyttes i denne avhandlingen, med mindre begrepet følger av 

henvisninger eller sitater. Jeg frafaller altså den ”kampen” jeg skisserte som et eventuelt 

middel juristene kunne benytte seg av for å knytte seg til sannsynlighetsbegrepet. Hvis 

dette delprosjekt skulle lykkes, tror jeg man vil unngå skinnlegitimitet, og på den måten 

vil avhandlingen komme nærmere i å beskrive den prosessen som faktisk foregår i 

bevisvurderingen, enn hva man tradisjonelt oppnår.  

 
Efestøls artikkel i Lov og Rett 1999 s. 199 og Bratholms artikkel ”Bevistvil i straffesaker” i Juristkontakt 
nr. 8 årgang 2000. Austlid skriver her at ”[n]år så Bratholm krever at dommeren skal være 100 % sikker, 
mens Strandbakken sier at 90 % sikkerhet får holde, er det ingenting annet en denne følelsen de kan uttale 
seg om.” Dette er jeg enig i. Mitt poeng er imidlertid at selve begrepet sannsynlighet bør unngås. Følelsen 
bør ikke betegnes som verken numerisk eller semantisk sannsynlighet, noe skinnuenigheten i de nevnte 
artikler illustrerer. 
75 Dette i motsetning til juridisk teori, jf. for eksempel Hov, som uten nærmere drøftelse legger til grunn 
at ” [s]iden en dommer stadig må ta avgjørelser hvor det foreligger usikkerhet om de faktiske 
forutsetninger for avgjørelsen, kommer en i alle fall ikke utenom uttrykket «sannsynlighet» i bevislæren”, 
jf. Hov Rettergang 1, side 256. 
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2 Hensyn bak bestemmelsene76 

2.1 Samfunnsbeskyttelse 

Alle tre bestemmelsene ivaretar hensynet til samfunnsbeskyttelse, om enn i noe ulik 

grad.  

 

Det er klart at hovedhensynet bak nektelse av prøveløslatelse er samfunnsbeskyttelse, 

ettersom utilrådelighetsvurderingen etter bestemmelsens femte ledd i hovedsak er 

knyttet til faren for fremtidig lovbrudd.77  

 

Hensynet til samfunnsvern ligger også til grunn for forvaringsordningen. Dette har 

kommet klart til uttykk i bestemmelsens ordlyd, hvor det heter at straffen skal benyttes 

der ”tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet”. Det er de 

fundamentale rettsgodene liv, helse og frihet som vernes.78 Til tross for at forvaring er 

en straffereaksjon, idømmes reaksjonen fordi man har en begrunnet frykt for framtidige 

lovbrudd, og ikke fordi den allerede begåtte handling i seg selv rettferdiggjør 

tidsubestemt straff. 

 

Også i relasjon til varetektbestemmelsen gjør hensynet til samfunnsvern seg gjeldende 

ved at fremtidige lovbrudd hindres ved fengsling på grunn av gjentakelsesfare. Det er 

klart forutsatt i forarbeidene at instituttet har en slik funksjon, jf. Ot.prp.nr.53 (1983-

1984) side 32, hvor det drøftes hvilke typer av risiko som skal kunne begrunne 

fengsling. Her utelukkes et forslag om å begrense fengslingene til tilfeller der det er fare 

for handlinger ”som kan medføre fare for andres liv, legeme eller helse”, blant annet 

 
76 Det å dokumentere at inngående at hensynene gjør seg gjeldene, og i hvilken grad de gjør seg gjeldene, 
ville resultert i et omfattende arbeid. Fremstillingen tar derfor utgangspunkt i det jeg opplever som 
tradisjonelle forestillinger om hvilke hensyn som ivaretas i strafferettslig kontekst, jf. for eksempel 
Eskeland side 45-51 og 471-472.  
77 Hensyn som søkes ivaretatt ved innvilgelse av prøveløslatelse behandles ikke her. 
78 Jf. strl § 39 c.  
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med den begrunnelse at fengslingsgrunnen i så tilfelle ikke ville virke tilstrekkelig 

preventivt. 

 

2.2 Prosesseffektivitet  

Hovedhensynet bak varetektsfengsling på bakgrunn av gjentakelsesfare er, som for de 

øvrige alternativ etter samme bestemmelse, å sikre effektiviteten i strafferettspleien ved 

gjennomføringen av etterforskningen, straffeforfølgningen og straffegjennomføringen. 

Formålet er å sikre at politiet vet hvor den siktede befinner seg, samt at fengsling på 

dette grunnlag sikrer at politiet ikke får flere saker å etterforske mot tiltalte enn de som 

allerede er begått.  

 

I noen grad kan man si at også nekting av prøveløslatelse etter strgjfl § 42 ivaretar 

hensynet til prosesseffektivitet der nektelsen er grunnet i såkalte ”nye forhold”.  

 

Hensynet til prosesseffektivitet er ikke relevant for forvaringsordningen.  

 

2.3 Allmennpreventiv funksjon   

Prøveløslatelsesordningen har i seg selv en allmennpreventiv funksjon ved at den 

stimulerer til god atferd hos fanger ved at fangebefolkningen ser at nektelse kan finne 

sted på bakgrunn av disiplinærbrudd.  

 

Forvaringsinstituttet må også sies å ha en slik funksjon i den grad alminnelig 

tidsbestemt straff har det, mens særegenheten ved forvaring, den tidsubestemte straff, 

nok ikke i seg selv kan sies å ivareta hensynet til allmennprevensjon.  

 

Varetektsfengsling vil i noen grad også måtte sies å ha en allmennpreventiv funksjon i 

den grad alminnelig straffeforfølgning ivaretar et slikt hensyn, men denne må anses 

sekundær i forhold til den allmennpreventive funksjon det bakenforliggende straffebud 

er ment å skulle ha.  
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2.4 Individualpreventiv funksjon 

Prøveløslatelsesordningen virker individualpreventivt ved at fangen får et intensiv til å 

unngå å pådra seg nye disiplinærbrudd etter førstegangs nektelse. Det fremgår 

eksempelvis i retningslinjene at det ved fornyet vurdering skal legges særlig vekt på 

fangens atferd siden forrige nektelse.   

 

Varetektsfengsling på bakgrunn av gjentakelsesfare har likeledes et individualpreventivt 

formål.  

 

Forvaring har også en individualpreventiv funksjon, ettersom det er forutsatt at straffens 

materielle innhold skal være en annen enn ordinær straff. Forvaringsdømte skal få 

tettere oppfølgning enn de som er idømt tidsbestemt straff, med det formål å legge til 

rette for at den enkelte ikke på ny skal forbryte seg. Imidlertid har Høyesterett i Rt-

2002-1667 uttalt at ”forvaring må begrunnes i hensynet til andres liv, helse eller frihet, 

og ikke hensynet til gjerningsmannen selv”. Dette viser at det ikke er relevant om 

reaksjonen finnes hensiktsmessig for tiltalte. Forvaring ivaretar også et negativt 

individualpreventivt hensyn, ved å gripe inn ovenfor den enkelte før handlingen er 

begått.    

 

2.5 Foreløpig oppsummering 

Som et utgangspunkt kan beviskravsutformingen for de bevistema som behandles i 

denne oppgaven, sees som et utrykk for en avveiing mellom rettssikkerhet på den ene 

side og de interesser som er nevnt i kapittel 2.1 til 2.4 på den andre side. Denne 

avveiing forutsettes foretatt av lovgiver i og med beviskravsutformingen, og vil ikke 

forfølges videre verken i den deskriptive analysen, med mindre det klart skulle fremgå 

at en slik avveiing ikke er foretatt, jf. kapittel 3.1.2. Dette utelates fordi en 

implementering av disse hensyn i drøftelsen vil gi risiko for gjenbruk av hensynene.  

2.6 Ytterligere hensyn bak utforming av beviskrav 

Enkelte av teoriene i kapittel 1.5.1 er egnet til å vise at også andre hensyn enn de 

ovennevnte kan gjøre seg gjeldene bak bestemmelsene, og da særlig knyttet til 

beviskravet.  
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Den normative teori som er utviklet av Zahle, viser at beviskravene kan ha andre 

funksjoner enn den effektivisering av rettsregler som er nevnt ovenfor. Han vektlegger 

særlig at partene i den juridiske prosess belønnes etter sin adferd.79 Beviskravet 

henstiller til å måtte overbevise dommerne for å oppnå det materielt ønskelige, her 

frihetsberøvelse sett fra påtalemyndighetens eller fengselsmyndighetenes side. Dette 

bygger på en forutsetning om at parten er interessert i et utfall. Den normative teori 

setter altså partenes frivillighet i rettsanvendelsesprosessen i fokus, og teorien viser at 

beviskravsutformingen vil være førende i så henseende. Zahle viser at beviskravene 

etter sitt innhold er uavhengig av bevisføringen, men at ”mulighetene for og 

anledningen til at sikre å fremføre bevisdata” kan være hensyn som ligger til grunn for 

utformingen av beviskravet. Tanken er nok fra hans side i første rekke å påpeke at 

beviskravene normerer atferd, for eksempel ved at partene handler slik at notoritet 

sikres, på samme måte som culpareglene i erstatningsretten fremmer aktsomhet. Men 

synspunktet kan også strekkes videre til at beviskrav i tillegg til rettssikkerhetshensyn 

og samfunnsvernshensyn ivaretar andre hensyn, for eksempel hensynet til 

prosesseffektivitet. Eksempelvis vil et lavt beviskrav innebære at lovgiver tar høyde for 

at det er vanskelig å skaffe til veie bevis under bevistemaet. Omvendt vil et høyt 

beviskrav kunne være et signal til påtalemyndigheten om at her må det gjøres grundig 

forarbeid før påstand om for eksempel forvaring nedlegges.  

 

Også Diesen vektlegger beviskravsutformingens betydning.80 Hans poeng er at 

hvorledes beviskravet defineres kan virke inn på hvorledes bevisvurderingen finner 

sted. Eksempelvis påpeker han at om det defineres negativt, for eksempel ”hevet over 

enhver rimelig tvil”, som et utrykk for tvil, vil kunne innebære et reelt svakere 

beviskrav enn der definisjonen er positiv, for eksempel ”finnes sikkert”. Utformingen er 

dessuten utgangspunktet for Diesens utvilkling av teorien om de alternative hypoteser.   

 

Nygaard m.fl. vektlegger i sin synteseteori at om et forhold skal kunne legges til grunn 

av en rettsanvender, blir avgjort gjennom en syntese mellom hensynene som begrunner 

det aktuelle beviskravet, og om det forliggende fakta kan anses tilstrekkelig for at det er 

 
79 For et sammendrag se Zahle side 769.  
80 Diesen (1994) side 74 flg, konklusjon side 83. 
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oppfylt.81 Om beviskravet er oppfylt skjer i en normativ prosess. Et synteseperspektiv 

kan være egnet til å forklare relative beviskrav. 

 

Dette vier at også andre hensyn kan være aktuelle ved beviskravsutformingen. Jeg vil 

ikke behandle disse hensyn i fastleggingen de lege lata, med mindre det klart skulle 

komme fram at slike hensyn er tatt i betraktning i rettskildene. Derimot vil jeg komme 

tilbake til dem i den logisk orienterte og i den normative delen. 

 
81 Nygaard m.fl side 164. 
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3 Bestemmelsenes beviskrav de lege lata  

3.1 Straffeloven § 39 c 

3.1.1 Generelt om beviskrav i strl § 39 c 

For denne oppgavens formål er det relevant å se nærmere på hovedvilkåret som 

fastsetter at tidsbestemt straff ikke må finnes å være tilstrekkelig. I tillegg må det etter 

første alternativ fastslås hva som ligger i vilkåret om at det må ”antas å være en 

nærliggende fare”, og for andre alternativ er det vilkåret ”må antas å være særlig 

nærliggende fare” som er relevant. De nevnte bevistema krever prediksjonsvurderinger, 

og det er beviskravet i relasjon til disse som er oppgavens tema.82

 

Bevistemaene ligger nær opp til hverandre, og det er uttalt i Rt-2002-1667 at vilkårene 

”… i noen grad går over i hverandre”. Det er derfor nødvendig å behandle beviskravene 

for de ulike bevistemaene hver for seg, og deretter samlet. 

 

I praksis, som vi skal se, faller vurderingen i tid etter kravet om ”nærliggende” og 

”særlig nærliggende fare” i første og andre punktum, ettersom de fungerer som 

kvalifikasjonskrav for å i det hele tatt anvende grunnvilkåret. Grunnet bestemmelsen 

struktur, behandles grunnvilkåret her først. 

 

3.1.2 Beviskravet knyttet til at ”tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å 

verne samfunnet” 

Ved vurderingen av grunnvilkåret skal domstolene foreta en vurdering av om det er 

behov for tidsubestemt straff. Dette gjøres ved å beregne straffeutmålingen for en 

tidsbestemt straff for det samme forhold, og dernest vurderes om det på 

 
82 Det innebærer at øvrige bevistema med tilhørende beviskrav, for eksempel at man har gjort seg skyldig 
i tidligere straffbare forhold, anses oppfylt for denne oppgavens vedkommende. 
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løslatelsestidspunktet vil være fare for gjentakelse, jf. Rt-2002-1667.83 Bevistema er 

altså om det vil bli begått forbrytelser etter tidsbestemt straff, og beviskravet knyttet til 

bevistema, vil gjenspeile graden av akseptert risiko for nye handlinger etter tidsbestemt 

straff.   

 

I lovteksten er det i forhold til grunnvilkåret ikke oppgitt et konkret beviskrav slik som 

ved de øvrige prediksjonsvurderingene. Heller ikke i forarbeidene er beviskravet til 

samfunnsvernsvurderingen presisert nærmere. Det heter, om hva som skal til for å finne 

grunnvilkåret oppfylt, i særreaksjonsutvalget sin utredning vedrørende forvaring ”… at 

samfunnet ut fra en helhetsbedømmelse ikke vil være tilstrekkelig vernet ved en ordinær 

tidsbestemt straff.” 84

”Ikke tilstrekkelig vernet” gir få holdepunkter for å fastsette en faregrad.  

 

Det kan synes som om grunnvilkåret, hva gjelder beviskravsutforming, i noen grad er 

kommet i skyggen av kravet om ”nærliggende” og ”særlig nærliggende” fare. Årsaken 

kan muligens være at prediksjonsvurderingen er antatt vanskeligere å foreta ved 

løslatelse, slik at man istedenfor får konsentrere seg om domstidspunktet, hvor man 

mener å kunne si noe om farlighet. På den annen side er det på løslatelsestidspunktet det 

er behov for samfunnsvern, og det er dette hensyn som ligger til grunn for 

forvaringsordningen, noe som tilsier at fokus fra lovgivers side også burde vært på 

grunnvilkåret. 

 

Høyesterett har så langt ved tre anledninger, i en noe uklar grad, presisert hvilket 

beviskrav som legges til grunn for samfunnsvernsvilkåret.  

 

I avgjørelsen inntatt i Rt-2002-889 uttaler førstvoterende med tilslutning fra de øvrige at 

” [v]urdert ut fra situasjonen i dag er det ikke usannsynlig at det i dette tilfellet 

foreligger en betydelig fare for tilbakefall…”. ”Ikke usannsynlig” kan forstås som mest 

trolig, som trekker i retning av et strengt krav. En alminnelig språklig forståelse tilsier 

imidlertid at ”ikke usannsynlig” også kan forstås som ”en mulighet”, som må tas til 

 
83 Prøveløslatelse etter straffegjennomføringsloven § 42 kommer ikke i betraktning, jf. HR-2004-00247-
A, avsnitt 21. Avgjørelsen bygger på den forutsetning at det på prøveløslatelsestidspunktet kan være 
grunn til å anta at det er fare for nye straffbare handlinger. 
84 Se NOU 1990:5, side 105 flg.  
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inntekt for et lavt krav. Ser man hele uttalelsen under ett, fremgår det også at ”det ikke 

[er] usannsynlig” at det foreligger en ”betydelig fare”. En fare innebærer i seg selv en 

usikkerhet. Kumulerer man usikkerhetene, er det klart at Høyesterett i denne 

avgjørelsen har lagt til grunn et relativt lavt beviskrav, jf. kapittel 5. Mot kumulasjon 

kan det anføres at Høyesterett her kun referer til vilkåret, slik at ”betydelig fare” ikke 

kaster lys over ”ikke usannsynlig” i et usikkerhetsperspektiv. Like fullt tilsier en 

språklig fortolkning at høyesterett her har lagt til grunn et relativt lavt beviskrav.  

 

I Rt-2002-1667 ble det først konstatert at det forelå ”nærliggende fare” for nye 

straffbare handlinger, dernest under drøftelsen av grunnvilkåret ble det uttalt at enkelte 

bevis ”… tyder på en fare for alvorlige voldshandlinger i atskillige år fremover”. Også 

her har Høyesterett gitt uttrykk for noe som må karakteriseres som et lavt beviskrav, 

”tyder på” fare indikerer at det ikke kreves noen særlig sikkerhet. 

 

I avgjørelsen i HR-2004-00247-A uttaler førstvoterende med tilslutning fra de øvrige 

dommerne i et obiter dictum etter å ha drøftet bevisene at ” man kan ikke utelukke at en 

eventuell tilbakefallsrisiko vil være redusert som følge av fengselsoppholdet”. Dette kan 

trekke i retning av at strafferettens beviskrav er lagt til grunn, jf. ”ikke utelukke”, som 

har en klar parallell til begrepet ”enhver rimelig tvil”. Et annet spørsmål som reiser seg 

er hva risikoen er redusert fra. Det er nærliggende å tenke seg at det her siktes til den 

vurdering som er foretatt rundt vurderingen av den ”nærliggende fare”, fordi det 

henvises til en tidligere konstatering av en eventuell tilbakefallsrisiko. I så tilfelle kan 

det synes som det samme beviskrav, ”nærliggende fare”, er lagt til grunn også for 

grunnvilkåret. Avgjørelsen må imidlertid tillegges begrenset vekt. For det første foretas 

drøftelsen etter at det er konstatert at vilkåret om ” nærliggende fare for gjentagelse” 

ikke er oppfylt. Det synes i det hele tatt noe spesielt å vurdere samfunnsvernsvilkåret 

etter at det er konstatert at det ikke foreligger tilstrekkelig fare for gjentagelse på 

domstidspunktet, jf. ovenfor om at den siste vurdering forutsetter den første. Dessuten 

er det noe uklart ut fra begrunnelsen om uttalelsen refererer til bevisbedømmelsen, og 

derfor ikke kan sees som en angivelse av et beviskrav. 

 

Samlet sett fremgår det at Høyesterett i de tre ovennevnte avgjørelser ikke klart har tatt 

stilling til hvilket beviskrav som utledes av hovedvilkåret i strl § 39 c. Imidlertid trekker 

de to første avgjørelsene i retning av at beviskravet er relativ lavt.  
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Intuitivt synes det naturlig om beviskravet var det samme for gjentakelsesfaren på 

domstidspunktet som på løslatelsestidspunktet, i hvert fall i den grad beviskravet sees 

som et utrykk for en avveiing mellom straffebudets effektivitet ved ivaretakelse av 

hensynene behandlet i kapittel 2 og rettssikkerhet. Sammenhengen mellom de to 

vurderinger synes innlysende, og vurderingen sist i tid forutsetter den vurderingen som 

kommer først i tid.85  

 

En annen mulighet ville være å falle tilbake på det som er mest trolig ved 

reaksjonsfastsettelsen. Strandbakken skriver at:  

 

”[v]ed prognosevurderingen for spørsmålet om rehabilitering mv., bør det 

strafferettslige beviskravet anvendes for grunnlagsdata, mens selve prognosen må 

knytte seg til det som fremstår som mest sannsynlig”.86  

 

En motforestilling her vil imidlertid være de faktiske mulighetene påtalemyndighetene 

har til å fylle et slikt krav for prediksjonsvurderinger. Hensynet til effektivitet tilsier 

således at beviskravet er lavt. Også bestemmelsens rettstekniske oppbygning trekker i 

denne retning, ettersom det skal foretas en ny farlighetsvurdering ved ”lengstetiden”, og 

en slik vurdering kan kreves gjennomført hos domstolene hvert år etter minstetiden, jf. 

strl § 39 f, femte ledd.  I denne vurderingen må alle vilkårene etter strl § 39 c være 

oppfylt, hvilket innebærer at det må være ”nærliggende” eller ”særlig nærliggende” på 

tidspunktet det vurderes om forvaringen skal forlenges. Det at ”lengstetiden ” ikke 

strekker seg lenger enn ordinær tidsbestemt straff, innebærer at ulempene med det lave 

beviskravet repareres, forutsatt at man anser ”nærliggende fare” eller ”særlig 

nærliggende fare” tilstrekkelig som beviskrav.  

 

På bakgrunn av det ovennevnte legges det til grunn at det for grunnvilkåret i strl § 39 c 

gjelder et relativt lavt beviskrav. Språklig sett synes en betegnelse som ”grunn til å 

anta” å kunne være dekkende for det beviskrav som stilles.  

 

 
85 Forutsatt at fengselsoppholdet ikke genererer gjentakelsesfare. 
86 Se Strandbakken side 489, jf. 479. 
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3.1.3 Særlig om betydningen av betegnelsen ”antas å være”  

Spørsmålet er så hvilket beviskrav som gjelder for de to tilleggsvilkår i strl § 39 c første 

og andre alternativ. Etter strl § 39 c er det et krav om at den nærliggende eller den 

særlig nærliggende faren må antas å foreligge, jf. strl § 39 c første og andre alternativ. 

Spørsmålet blir først om dette moment har selvstendig betydning ved forståelsen av 

beviskravet. 

 

Bestemmelsens ordlyd synes umiddelbart å trekke i retning av at spørsmålet under 

bevistemaet er å få fastlått om det foreligger en nærliggende eller særlig nærliggende 

fare, og at beviskravet knyttet til bevistemaet er uttrykt som et krav om en antagelse. 

Med et slikt perspektiv vil imidlertid bevistemaet i seg selv inneholde en modifikasjon i 

forhold til sikkerheten som kreves. Det riktige for å finne et fullstendig uttrykk for 

beviskravet, må derfor være også å anse den nærliggende og særlig nærliggende fare 

som en del av kravet til bevisene. Bevistema etter denne bestemmelsen kan etter dette 

uttrykkes som et spørsmål om det kommer til å bli begått en ny forbrytelse av en viss 

art. Og beviskravet er i ordlyden uttrykt som et krav om nærliggende og særlig 

nærliggende fare, samt at denne faren kun må antas å foreligge.  

 

I forarbeidene er det utelukkende fokusert på kravet til ”nærliggende fare” og ”særlig 

nærliggende fare”. Dette kommer klart frem i straffelovskommisjonens delutredning IV, 

hvor det heter i begrunnelsen for anvendelse av forvaring at vedkommende ” … vurdert 

ut fra forholdene på domstiden, må sies å være særlig farlig for andres liv og helse”.  

Tydelig kommer det også frem av Ot.prp. 87 (1993-1994) side 111, hvor det heter:  

 

” [a]t tilbakefallsfaren må være ’nærliggende’, betyr at den må være kvalifisert og 

på domstidspunktet vurderes som reell … .Det nærmere innholdet av kravet til 

tilbakefallsfare må klarlegges nærmere gjennom rettspraksis.”  

 

Uttalelsen viser at kravet til antagelse fra departementets side ikke var ment å 

modifisere beviskravet knyttet til bevistemaet. 

 

Heller ikke Høyesterett synes i sine avgjørelser å tillegge ”antas” selvstendig betydning, 

men refererer til beviskravet slik det står samlet i lovteksten. Se for eksempel Rt-2002-

1673, hvor førstvoterende uttaler at ”det må antas å være en nærliggende fare for at… ”. 
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Gjennomgående viser begrunnelsene at Høyesteretts vurderinger er knyttet til kravet om 

”nærliggende fare”, og at ”antas” i denne sammenheng ikke får selvstendig betydning. I 

HR-2004-01695-A er det dessuten eksplisitt uttalt av førstvoterende at ”[m]in 

konklusjon er at det her foreligger en nærliggende og reell gjentakelsesfare”. 

 

Skulle begrepet ”antar” tillegges betydning ville det innbære at den øvrige delen av 

beviskravet mistet mye av sin selvstendige betydning. Det har formodningen mot seg at 

lovgiver, etter relativt omfattende drøftelse, ville frafalle avveiingene som hadde 

resultert i et krav om nærliggende og særlig nærliggende fare, ved å falle ned på et 

resultat som innebærer at resultatet av drøftelsene uthules. Dette tilsier at antas i tilfelle 

kun forstås som en beskjeden modifikasjon av det øvrige beviskrav, men heller ikke en 

slik forståelse har støtte i de øvrige rettskilder.    

 

Det ovennevnte tilsier, til tross for at tolkningsalternativet ikke samsvarer med 

ordlyden, å ikke tillegge uttrykket ”må antas” noen selvstendig betydning ved 

fastleggelsen av beviskravet knyttet til farevilkåret i første og andre alternativ.   

 

3.1.4 Beviskravet ”nærliggende fare” 

Ordlyden trekker i retning av at strengt beviskrav. Det å uttale at noe er ”nærliggende”, 

tilsier at man føler seg sikker, uten at man har de nødvendige holdepunkter for å kunne 

konstatere full sikkerhet. Adjektivet ”nærliggende” kvalifiserer faren, og disse to 

begreper må sees under ett.   

 

Kravet om nærliggende fare for tilbakefall, jf. strl § 39 første alternativ, innebærer etter 

forarbeidene at faren ”må være kvalifisert og på domstidspunktet vurderes som reell”, 

jf. Ot.prp nr. 87 (1993-94) side 111. Høyesterett har i Rt-2002-889 uttalt at dette i 

praksis vil være de samme vilkår som tidligere ble stilt for dom på sikring, hvilket 

innebærer at også dommer fra før forvaringsordningen trådte i kraft 1. januar 2002 vil 

være egnet til å belyse beviskravet. Rt-1999-1705, som gjaldt sikring, viser at det 

samme beviskrav gjaldt også i disse sakene. I avgjørelsen uttales det at:  
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 ” … med det nettverk som nå er etablert rundt A,[kan det] ikke lenger… sies å 

være kvalifisert fare for gjentakelse av alvorlige straffbare handlinger. Vilkårene 

for sikring er etter dette ikke til stede… .”  

 

Dette beviskravet er altså søkt videreført ved forvaringsordningen.  

 

I Ot.prp.nr 87 (1993-94) Om lov om endringer i straffeloven m.v (strafferettslige 

utilregnelighetsregler og særreaksjoner) side 111 fremgår det at ”[d]et overlates til 

rettspraksis å fastlegge det nærmere innholdet i kravet om tilbakefallsfare”. Dette viser 

at lovgiver følger opp tradisjonen hva gjelder å overlate til praksis å fastsette det 

konkrete innholdet i beviskravet.87

 

Høyesterett har i disse sakene, som følge av at idømmelse av forvaring tilhører 

reaksjonsspørsmålet, full kompetanse. Dette innebærer at Høyesterett selv foretar 

subsumsjonen. I samtlige dommer der Høyesterett har tatt stilling til 

prediksjonsspørsmålet, er det henvist til at det ”antas å være en nærliggende fare” for 

nye straffbare handlinger, samt henvist til forarbeidene.88 Høyesterett har altså ikke 

uttalt seg ytterligere/presisert beviskravet, og en nærmere presisering av beviskravet må 

således søkes i andre rettskilder.   

 

Beviskravet er uttrykt på samme måte for fengsling på bakgrunn av 

bevisforspillelsesfare, jf. strpl § 171 første ledd nr. 2. Bevistemaet omhandler i begge 

tilfeller prediksjon av fremtidige handlinger. I Rt-2003-1296 heter det at:  

 

”[u]tgangspunktet etter straffeprosessloven §171 nr. 2 er at det må foreligge en 

nærliggende fare for bevisforspillelse. Det er i rettspraksis presisert at det må være 

en reell og konkret mulighet for siktede til å forspille bevis, og at det må være 

sannsynlighetsovervekt for at muligheten blir benyttet, jf. Bjerke og Keiserud, 

Straffeprosessloven med kommentarer 3. utgave side 641 - 642 med videre 

henvisninger.”  

 
87 Se Strandbakken side 345. 
88 Se Rt-2002-889, HR-2003-01008a, HR-2003-00789a, Rt-2002-1683, Rt-2002-1677, Rt-2002-1673, Rt-
2002-1667. Med unntak av HR-2004-01695-A, hvor det som nevnt ble lagt til grunn at det forelå 
“nærliggende fare” . 
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Hov skriver at utrykket  

 

”krever tilsynelatende større sannsynlighet enn det som er nødvendig etter nr. 1 

[unndragelsesfare, hvor beviskravet er utformet som et krav om det skal være 

”grunn til å frykte for” ]. Det er mulig at det etter dette alternativet må kreves 

sannsynlighetsovervekt.” 89  

 

Harmoni i rettssystemet tilsier at beviskravet bør forstås likt for begge bestemmelser. 

Det at bestemmelsene har ulike formål, ettersom de i noen grad ivaretar ulike hensyn, 

henholdsvis hensynet til samfunnsvern og hensynet til prosesseffektivitet, tilsier at de 

ikke er helt sammenlignbare. Men beviskravet bør forstås som et uttrykk for en terskel, 

uavhengig av hvilke hensyn som ligger bak utformingen.  

 

Det er i hovedsak hensynet til samfunnsvernet som begrunner idømmelse av forvaring. 

Beviskravets nedre grense kan sees som et spørsmål om hvor mange gjerningsmenn 

som ikke vil forgripe seg igjen, såkalte falske positive, som man er villig til å risikere 

fengslet for å sikre samfunnet. I et slikt perspektiv har rettsikkerhetsbetraktninger 

tradisjonell veid tungt. Særlig med vekt på at idømmelse av forvaring er den mest 

inngripende reaksjon i dagens samfunn, bør det derfor gjelde et særlig strengt beviskrav 

for idømmelse av forvaring. Dette taler for at kravet om ”nærliggende fare” forstås 

strengt. Imidlertid vil dette synspunkt likevel måtte nedbetones noe ettersom spørsmålet 

om ”nærliggende fare”, som vi har sett, knytter seg til en vurdering på domstidspunktet. 

Beviskravet kan således sees som en kvalifisering før det tas stilling til 

hovedvurderingstemaet, spørsmålet om tidsbestemt straff er tilstrekkelig, jf. ovenfor. 

Det vil særlig være ved denne vurderingen rettssikkerhetshensyn gjør seg gjeldende, for 

det er her domstolene i realiteten avgjør ileggelsen av den tidsubestemte straff. Vi fant 

imidlertid at beviskravet for grunnvilkåret var relativt lavt, og at fastsettingen delvis 

kunne begrunnes med at vurderingen av ”nærliggende fare” rettet seg mot faren for 

gjentakelse på vurderingstidspunktet, og dermed forsvarliggjorde et lavere beviskrav for 

vurderingen som lå lenger frem i tid, ettersom spørsmålet senere skulle prøves på nytt 

 
89 Hov, Rettergang II, side 55 med videre henvisninger. 
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med det høye beviskrav. Ettersom hensynet til rettsikkerhet ikke ble funnet vektig for 

grunnvilkåret, taler hensynet for et strengt krav til bevisene for tilleggsvilkåret.   

 

Det ovennevnte taler for at ”nærliggende fare ” må forstås som et relativt strengt 

beviskrav. Ordlyden synes treffende for å beskrive kravet.  

 

3.1.5 Beviskravet ”særlig nærliggende fare” 

I forhold til strl § 39 c, andre alternativ, finnes det ennå ingen rettsavgjørelser. Ordlyden 

tilsier et klart skjerpet beviskrav i forhold til første alternativ, jf. ”særlig”. I forarbeidene 

heter det at ” [t]ilbakefallsfaren må være « særlig nærliggende ». Det er rimelig å stille 

et slikt kvalifikasjonskrav til gjentakelsesfaren, siden den overtredelsen lovbryteren nå 

kjennes skyldig i, ikke er av de mest alvorlige”.90

 

Idømmelse av forvaring contra tidsbestemt straff etter § 39 c annet alternativ, støtter seg 

på den samme begrunnelse og ivaretar de samme hensyn som første alternativ; i 

hovedsak hensynet til samfunnsvernet. Det er således ingen grunn til å kreve større fare 

enn etter første alternativ.    

 

Ettersom forskjellen på første og andre alternativ er at det etter andre alternativ ikke 

ligger til grunn en slik alvorlig forbrytelse som etter første alternativt, er det 

nærliggende å anta at det skjerpede beviskravet skal illustrere at den begåtte 

forbrytelsens art og alvorlighetsgrad indikerer gjentakelsesfare.91

 

Det er altså nærheten mellom bevisvurdering og beviskrav som er årsak til 

lovutformingen. Det riktige rent lovteknisk må imidlertid være å gi direktiver rettet mot 

bevisvurderingen, ikke å endre beviskravet.  

 

Dette tilsier at det ikke er grunnlag for et differensiert beviskrav i strl § 39 c, og at det 

derfor må foretas en harmonisering av de to alternativer, hvor to tilnærminger kan 

tenkes. Enten frafalles det skjerpede beviskrav i andre alternativ, slik at kravet blir 

 
90 Ot.prp.nr.87 (1993-1994) side 87. Se også NOU 1990: 5 side 115. 
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”nærliggende fare”, eller så gjør man omvendt ved å endre beviskravet i første alternativ 

til ”særlig nærliggende fare”.  

 

At lovgivningsprosessen i all hovedsak har vært fokusert på første alternativ og at dette 

alternativ klart er forutsatt å være - og har vist seg som - det mest praktiske, taler for at 

utformingen av første alternativ blir stående og at andre alternativ tilpasses dette. Et 

slikt synspunkt støttes ytterligere av at beviskravet fra lovgivers side er en videreføring 

av kravet som gjaldt etter sikringsinstituttet.  

 

Til tross for at det strider mot ordlyden, tilsier det ovennevnte at beviskravet etter annet 

alternativ også uttrykkes som et krav om nærliggende fare. 

 

3.1.6 Relativisering  

Det er fra lovgivers side forutsatt at beviskravene ” nærliggende fare” og ”særlig 

nærliggende fare” skal være relative. Det er uttalt i Ot.prp. 87 (1993-1994) side 111 at 

”[k]ravet til faregraden kan nok variere etter hvor alvorlig den begåtte handlingen er, og 

etter hvor alvorlige handlinger det er fare for.” Lovgiver har overlatt til rettspraksis å 

fastslå det nærmere innholdet. I Rt-2002-1677 er synspunktet fulgt opp av Høyesterett: 

”[K]ravet til faregraden kan variere etter alvoret i de straffbare handlinger som er begått 

eller faren knytter seg til, jf. side 111 i proposisjonen.”  

 

Høyesterett har imidlertid ikke uttalt seg nærmere om denne relativiseringen. I 

strafferettsteorien er det tatt til orde for å senke beviskravene der inngrepene er 

”moderate”, mens det er funnet nødvendig å legge til grunn strafferettens strenge 

beviskrav om at enhver tvil skal komme tiltale til gode, der det risikeres strenge straffer 

og sosial fordømmelse.92  

 

 
91 For strl § 39, overføring til tvunget pyskisk helsevern, er utformingen av et tilsvarende beviskrav i 
forarbeidene grunnet i ”behovet for å begrense anvendelsesområdet for en slik særregel.”, jf. NOU 1990: 
5 side 87. Hva dette behov skyldes, er det imidlertid ikke redegjort nærmere for.  
92 Se for eksempel Bratholm og Stridbeck ”Rettssikkerhet i praksis - en empirisk undersøkelse”, Lov og 
Rett 1998 s. 323-363 og Andenæs, (2000) side 178. Strandbakken tar på sin side sterk avstand fra et slikt 
differensiert beviskrav, selv om han erkjenner at det kan forekomme i praksis, jf. Strandbakken kapittel 
16.3. 
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Det er nærliggende å anta at det er ”motsatt” tankegang som ligger til grunn fra lovgiver 

i forhold til forvaring. Hensynet til å unngå uriktige domfellelser gjør seg ikke lenger 

gjeldene, kun hensynet til uriktig å idømme forvaring. Hensynet til samfunnsbeskyttelse 

er ansett å veie tungt, og den potensielle skade vil jo være størst der det er risiko for de 

alvorligste av de ”alvorlige forbrytelser”. Prisen for å sikre seg mot slik fremtidig skade 

kan være å senke beviskravene. Rettssikkerhetshensyn tilsier i noen grad en motsatt 

betraktning. Det vises til det som er sagt ovenfor om usikkerhet, samt frihetsberøvelsen 

og den massive sosiale fordømmelsen en forvaringsdom innebærer. Videre vil en 

gradering av forbrytelsens art opp mot samfunnsskadene rent faktisk være vanskelig å 

foreta.  

 

Det synes imidlertid lite tvilsomt at lovgiver og Høyesterett har ment at 

samfunnsbeskyttelsen skal slå igjennom, og at beviskravet dermed senkes der faren er 

størst. På den annen side kan den samme argumentasjon gjøres gjeldene der det kun er 

tale om fare for en av de mindre alvorlige forbrytelsene som omfattes av § 39 c, slik at 

hensynet til samfunnsvernet ikke slår igjennom.  

 

Men må også minnes den sammenheng det er mellom bevisvurdering og beviskrav. 

Relativiseringen vil nok kunne virke dit hen at man i bevisvurderingen lettere 

konstaterer gjentakelsesfare for alvorlige handlinger, slik at beviskravet, slik det er 

utformet, finnes oppfylt.  

 

Dertil kommer at forvaringsbestemmelsen er en ”kan-regel”, hvilket innebærer at 

domstolene ikke må idømme forvaring selv om vilkårene skulle være oppfylt. Det kan 

tenkes at dette i noen grad kan få innvirkning på det reelle beviskravet som stilles, ved 

at det ikke idømmes forvaring der domstolen er i tvil om gjentakelsesfaren – om 

beviskravet er oppfylt -, en slags dobbel beviskravsvurdering. Det kan synes som om en 

slik tankegang er lagt til grunn i Rt-2002-1677, hvor det fremgår at i  

 

” de fleste tilfeller der vilkårene ellers er til stede, vil det neppe være grunnlag for 

å unnlate å idømme forvaring etter et slikt ”kan”-skjønn. Men særlig når den 

konkrete rettsanvendelsen skaper tvil, og det dreier seg om en så ung lovbryter, 

kunne en slik skjønnsmessig vurdering likevel ha realitetsbetydning.”  
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Dette er rett nok et obiter dictum med den relativ begrensede vekt det kan føre med seg. 

Imidlertid fremstår uttalelsen som et klart støtteargument i en sak der Høyesterett var 

sterkt i tvil om beviskravet var oppfylt. Også reelle hensyn tilsier anvendelse av et slikt 

”kan”-skjønn ettersom idømmelse innebærer et sterkt inngrep overfor den enkelte. 

Imidlertid vil bruken av det fakultative element måtte avstemmes med hensynet til 

samfunnsbeskyttelsen, hvilket tilsier en snever unntaksadgang der vilkårene er oppfylt. 

 

3.2 Straffeprosessloven § 171, tredje alternativ 

Det fremgår av strpl § 171 (1) nr. 3 at fengsling kan finne sted dersom ”det antas 

påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere 

straff enn fengsel i seks måneder”.  

 

Beviskravet er altså formulert som et krav om ”antas påkrevd”. Ordlyden trekker i 

retning av at beviskravet er relativt svakt. Det å anta noe, åpner for at prediksjonen ikke 

trenger grunnes i noe mer enn at man har saklige utsikter eller at det er en viss mulighet.  

 

Forarbeidene trekker imidlertid i retning av et skjerpet beviskrav. Departementet uttaler 

i Ot.prp.nr.53 (1983-1984) på side 30 at ”denne faren referere[r]til en faregrad ut over 

det normale og alminnelige”. Departementets utgangspunkt presiseres ived at det senere 

er uttalt at ”[d]epartementet antar også at det uavhengig av siktelsens alvor må foreligge 

sannsynlighetsovervekt for gjentakelse… ”.  

 

Høyesterett har på sin side skjerpet beviskravet betydelig, og forankrer dette i ordlyden. 

Høyesterett uttaler i kjennelsen inntatt i Rt-1997-1291 at:  ” I ordene ’antas påkrevd for 

å hindre’ ligger det at det etter en helhetsvurdering må foreligge sterk grad av 

sannsynlighetsovervekt…”. Uttalelsen gjengir langvarig praksis.93 Dette er nærmere 

presisert i Rt-2003-1050, hvor det vedrørende vilkåret om at fengsling må være 

”påkrevd” heter at ”[i] dette ligger at det må foreligge en sterk grad av 

sannsynlighetsovervekt for gjentakelse av slike lovbrudd”. Høyesterett ser altså i 

kjennelsen bort fra den foregående presisering av beviskravet i uttrykket ”antar” når 

beviskravet skal grunngis.  

 
93 Se for eksempel Rt-1993-905. 
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De lege lata er det etter dette sikkert og klart at beviskravet for fengsling etter strl § 171, 

første ledd tredje alternativ er relativt strengt. Høyesteretts kjæremålsutvalg har i en 

kjennelse inntatt i Rt-1997-1290 opphevet en lagmannsrettsfengsling der 

lagmannsretten hadde lagt til grunn at det var ”nærliggende fare” for gjentakelse. 

Begrunnelsen ble ikke funnet tilstrekkelig, da den etterlot tvil om kravet til bevis var 

riktig forstått. Det synes således hensiktsmessig å trekke veksler på ordlydsutformingen 

i strl § 39 c andre alternativ til å utrykke beviskravet etter strpl § 171 tredje alternativ. Et 

passende uttrykk for beviskravet vil kunne være særlig nærliggende fare.94

 

3.3 Straffegjennomføringsloven § 42 

Prøveløslatelse finner sted med mindre løslatelse finnes utilrådelig. Bestemmelsen 

opplister to punkter i femte ledd andre punktum som er forutsatt å indikere 

utilrådelighet. Det heter at:   

 

”Kriminalomsorgen skal særlig legge vekt på domfeltes atferd under 

gjennomføring av straffen, og om det er grunn til å anta at domfelte vil begå nye 

straffbare handlinger i prøvetiden.”  

 

Slik ordlyden er formulert, kan det synes som om dette er to selvstendige 

vurderingsmomenter. Dette er også den forståelsen som legges til grunn i 

retningslinjene til bestemmelsen.95  

 

En nektelse på bakgrunn av fare for straffbare handlinger ivaretar i hovedsak hensynet 

til samfunnsbeskyttelse, mens en nektelse grunnet i soningsforhold, for eksempel 

disiplinærbrudd vil i hovedsak ha en allmennpreventiv og individualpreventiv funksjon. 

Det er hensynet til samfunnsbeskyttelse som er hovedhensynet bak 

straffegjennomføringen. Dette taler for at faren for nye straffbare forhold er det sentrale 

vurderingstema i utilrådelighetsvurderingen. Et slikt synspunkt støttes også av at 

nektelse av prøveløslatelse etter retningslinjene punkt 3.45 ikke benyttes som et 

alternativ til reaksjon. Det fremgår dessuten av retningslinjene under punktet 

 
94 Merk at det samme uttrykk ble bortfortolket i strl § 39 c annet alternativ. 
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vedrørende atferd under gjennomføring av straffen, at det skal legges mindre vekt på 

forhold begått tidlig under gjennomføringen, hvilket trekker i retning av at utilrådelighet 

henger sammen med den aktuelle løslatelsessituasjon. Det er altså først ved konstatering 

av gjentakelsesfare man kan si at prøveløslatelse vil være utilrådelig. Dette synspunktet 

er også lagt til grunn i teorien.96 I samtale med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 

ble en slik praksis bekreftet.97 Det presiseres imidlertid at en slik fortolkning av 

bestemmelsen ikke er absolutt. At andre hensyn kan inngå som et relevant 

vurderingstema, kommer klart frem av Justiskomiteens uttalelse:  

 

”De sikkerhetsmessige hensynene skal være overordnet, slik at prøveløslatelse 

ikke skal skje dersom det er tvil om den innsatte vil begå nye lovbrudd under 

prøveløslatelsen. Prøveløslatelse bør heller ikke finne sted dersom det strider mot 

den allmenne rettsfølelsen, og flertallet forutsetter at dette inngår som et hensyn i 

den totalvurdering som skal gjøres etter § 42 femte ledd der det fremgår at 

prøveløslatelse ikke skal besluttes hvis omstendighetene etter en totalvurdering 

gjør løslatelse utilrådelig.”98

 

Hensynet til den allmenne rettsfølelse må etter dette anses å være et selvstendig 

vurderingstema under utilrådelighetsvurderingen. Like fullt legger jeg til grunn at dette 

vurderingstema i praksis vil være subsidiært, og det legges derfor til grunn for denne 

avhandlingen at det sentrale og praktiske beviskrav i forbindelse med prøveløslatelse vil 

være om det er ”grunn til å anta” at det vil bli begått nye straffbare handlinger i 

prøveløslatelsesperioden. Statueres slik fare, vil det sluttes at løslatelse er utilrådelig. 

 

Spørsmålet er så hva som ligger i kravet om ”grunn til å anta”.  

 

Ordlyden trekker i retning av at beviskravet er lavt. En annen betegnelse av ”å anta” 

kunne kanskje være et krav om en mulighet. At det i bestemmelsen er presisert at det 

skal foreligge ”grunn”, viser at det er et krav om objektive holdepunkter, slik at en 

 
95 Retningslinjene til strgjfl, kapittel 3.45.  
96 Se Storvik side 234. 
97 Samtale med underdirektør Elisabeth Barsett i juridisk seksjon den 12.oktober 2004. Spørsmålet ble 
besvart med det retoriske spørsmål: ”Kunne du tenke deg noen andre grunner til å fastslå utilrådelighet?”. 
98 Inst.O.nr.60 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av straff mv 
(straffegjennomføringsloven) side 28. 
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nektelse ikke ene og alene kan baseres på en magefølelse. Selv om det ikke i seg selv 

kan tas til inntekt for beviskravets valør, indikerer kravet om objektive holdepunkter at 

beviskravet er av en viss styrke, ettersom det forutsettes et erfaringsgrunnlag som peker 

i retning av gjentakelsesfare.     

 

Forarbeidene og rettspraksis gir ingen veiledning for en ytterligere fastlegging av 

beviskravet. Spørsmålet er heller ikke berørt i retningslinjene til 

straffegjennomføringsloven. Imidlertid er utilrådelighetsvurderingen ikke ulik 

sviktfarevurderingen som foretas når det vurderes om permisjon skal innvilges etter 

strgjfl § 33. Ordlyden og vurderingstemaet synes å være det samme etter de to 

bestemmelsene, hvilket taler for overføringsverdi i forståelsen av strgjfl § 42. I 

bestemmelsen heter det at det ”særlig skal legges vekt på om det er ’grunn til å anta’ at 

innsatte vil begå ny straffbar handling”. I retningslinjene til § 33 heter det i punkt 3.36 

at 

 

”[d]et kreves ikke at det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for 

sviktfare (mer enn 50 %) for at permisjon kan nektes, jf. 

straffegjennomføringsloven § 33, tredje ledd: ’… grunn til å anta …’.” 

 

Dette taler for at beviskravet etter strgjfl § 42 også må anses relativt lavt. Det bemerkes 

imidlertid at retningslinjene har begrenset vekt som rettskilde. For det første har de ikke 

vært på en formell høringsrunde, jf. fvl § 37. De er heller ikke kunngjort som forskrift i 

Norsk Lovtidend. På den annen side er retningslinjene er opphav til forvaltningspraksis, 

hvilket tilsier en viss rettskildemessig vekt. Materielt må de dessuten anses som 

forskrift, jf. fvl § 2. 

 

Sett i lys av at prøveløslatelsesvurderingen finner sted etter dom, og at det er 

årsakssammenheng mellom dommen og nektelsesgrunnlaget. Altså at det er forutsatt på 

domstidspunktet at en slik vurdering vil foretas, er rettssikkerhetssyn ivaretatt. Dette 

forsvarer et lavt beviskrav. På den annen side er prøveløslatelse ansett som et viktig 

virkemiddel i straffegjennomføringen for å sikre rehabilitering, hvilket taler for et ikke 

altfor lavt krav til bevisene. 
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Et lavt beviskrav kan resultere i at vurderingen bygger på et svakere grunnlag hva 

gjelder objektive holdepunkter. Dette bøtes i noen grad på ved at det kreves ”grunn” til 

å anta. 

 

Samlet, med særlig vekt på ordlyden, trekker rettskildene klart i retning av et relativt 

svakt beviskrav når det skal fastslås om det foreligger gjentakelsesfare etter strgjfl § 42. 

Ordlydens utforming om at det kreves ”grunn til å anta” synes dekkende for det krav 

som stilles. 

 

3.4 Rimelighetsvurdering 

I alle de omhandlede bestemmelser inngår det en ”sikkerhetsventil”.  

 

I forvaringsbestemmelsen kommer dette til uttrykk ved at den er formet som en kan-

regel. Selv om vilkårene for å idømme forvaring foreligger, trenger altså ikke 

domstolene idømme denne reaksjonsformen. Vi så også at selve beviskravet var 

forutsatt relativt. 

 

Varetektbestemmelsen har en ”sikkerhetsventil” i strpl § 170 a, hvor det fremgår at 

tvangsinngrep ikke skal benyttes dersom det innebærer et uforholdsmessig inngrep. 

Også her kan altså domstolene unnlate å varetektfengsle selv om gjentakelsesfare skulle 

konstateres og de øvrige fengslingsvilkår er oppfylt.  

 

Fengselsmyndighetene kan som utgangspunkt ikke løslate hvis løslatelse finnes 

utilrådelig, jf. strgjfl § 42, femte ledd.  Men det fremgår av retningslinjene til 

straffegjennomføringsloven, punkt 3.45, at selv om momentene som inngår i 

prøveløslatelsesvurderingen fastsatt i retningslinjene taler for nekting av prøveløslatelse, 

kan fangen unntaksvis allikevel prøveløslates hvis fortsatt fengsling er sterkt urimelig. 

Løslatelsen må imidlertid ikke finnes utilrådelig, jf. lex superior prinsippet.  

 

Den teoretiske fremstilling av beviskravet som fremkommer av Nygaard m.fl, hvor det 

rettslige beviskrav og de faktiske bevis inngår i en syntese, er dekkende for 

sikkerhetsventilfunksjonen. Men det at denne syntesen er tilsiktet fra lovgiver, 

begrenser syntesens omfang, og dermed gis også beviskravet forøvrig en tryggere 
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tilværelse som absolutt terskel. Dette ettersom sikkerhetsventilen har en 

avlastningsfunksjon på beviskravet, og resultatets godhet i den konkrete sak dermed kan 

slå igjennom, til tross for at beviskravet er ”oppfylt” På den måten unngår man et press 

på beviskravet eller bevisvurderingen for å oppnå det samme resultat.  

 

3.5 Menneskerettighetenes krav til beviskravsutforming 

3.5.1 Innledning 

Etter vedtakelsen av menneskerettsloven (mrl), er Den europeiske 

menneskerettskonvensjon av 1950 (EMK), FN konvensjonen om de sivile og politiske 

rettighetene av 1966, FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

av 1966 og FN konvensjonen om barnets rettigheter gjort til en del av norsk rett, jf. mrl 

§ 2. Konvensjonene har status som norsk lov, endog med forrang overfor annen norsk 

lov, jf. mrl § 3. Spørsmålet er om vernet som følger av disse konvensjonene stiller krav 

til beviskravsutformingen. Hvis så er tilfelle blir spørsmålet om norsk intern rett er i 

samsvar med de eventuelle krav, og hva som blir konsekvensen av en eventuell 

uoverensstemmelse. 

 

Det synes klart at et eventuelt relevant vern vil dekkes av EMK. De øvrige 

konvensjonene vil således ikke bli behandlet. 

 

Konsekvensen ved motstrid er som nevnt at EMK vil gå foran ordinær internrettslig 

lovgivning. Imidlertid vil også bestemmelsene etter EMK være tolkingsmomenter når 

en rettsregels innhold skal fastslås, slik at en eventuell motstrid kan avverges ved å tolke 

den ordinære internrettslige regel i samsvar med bestemmelsen etter 

menneskerettighetsloven. Det følger dessuten av Presumsjonsprinsippet, som 

rettskildeprisnipp, at norsk rett presumeres å være i samsvar med de folkerettslige 

forpliktelser Norge er bundet av.99

 

 
99 Det å skille ut disse bestemmelsene i et eget kapittel, kan i noen grad sies å være en gammelmodig 
fremstillingsform, ettersom bestemmelsene i noen tid har vært gjort til en del av norsk intern rett. Ikke 
desto mindre fremstår bestemmelsene som et fremmedelement i norsk rett, særlig fordi reglenes innhold 
må fastlås på bakgrunn av andre rettskilder en de vi tradisjonelt benytter.   
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3.5.2 EMK art 6 (2) og forholdet til strgjfl § 42 og strl § 39 c 

EMK art 6 sikrer visse rettigheter under rettergang. For at EMK art 6 skal få 

anvendelse, må det dreie seg om en ”determination of”: ”criminal charge” eller ” civil 

rights and obligation”. For denne oppgavens vedkommende er det bestemmelsens 

strafferettslige vern som er relevant. Foreligger det en ”determination of criminal 

charge” innebærer det at alle rettighetene etter EMK art 6 får anvendelse. EMK art 6 (2) 

fastslår at enhver skal anses uskyldig inntil det motsatte er bevist etter loven; den 

såkalte uskyldspresumsjonen. Spørsmålet er om EMK art 6 (2) retter seg mot ileggelse 

av forvaring og nektelse av prøveløslatelse. Hvis dette besvares bekreftende, blir 

spørsmålet om uskyldspresumsjonen etter EMK art 6 (2) inneholder et krav til 

beviskravsutformingen.  

 

Etter norsk rett er vedtak om prøveløslatelse etter strgjfl § 42 en forvaltningsavgjørelse, 

og dermed ikke å anse som en strafferettslig siktelse. Imidlertid er straffebegrepet etter 

EMK art 6 autonomt og uavhengig av de ulike medlemslands interne rett. Spørsmålet 

om det foreligger strafforfølgning avgjøres på grunnlag av de såkalte Engel-kriteriene, 

jf. EMDs dom i saken Engel and others v. the Netherlands.100  

 

Det er lagt til grunn av Høyesterett at nektelse av prøveløslatelse i noen tilfeller må 

anses som ”criminal charge”, jf. HR-2004-00997-A. Et slikt synspunkt er også forutsatt 

i forarbeidene til bestemmelsen, jf. Ot.prp.nr.5 (2000-2001) punkt 7.7.1.5. Jeg vil ikke 

forfølge ytterligere hvilke former for nektelser dette omfatter, men konstaterer kort at 

dette vil avgjøres av de ovennevnte Engel-kriteriene, hvor ett av vurderingstemaene er 

sanksjonens innhold og alvor. Det var dette vurderingstema som ble avgjørende i 

ovennevnte høyesterettsavgjørelse, og mye taler derfor for at vedtak om prøveløslatelse 

i de fleste tilfeller vil være å anse som ”criminal charge”.101  

 
100 Application no. 5100/71. 
101 Høyesterettsdommer Skoghøy har i Lov og Rett 2004 side 321- 322 kritisert denne avgjørelsen. Han 
mener at Høyesterett har grepet problemstillingen feil an. Han presiserer at det må foreligge en sanksjon 
for at EMK art 6 kommer tilanvendelse. Etter han syn er nektelse av prøveløslatelse ”… truffet som ledd i 
fullbyrdelsen av den dom vedkommende soner, og at den derfor verken kan betraktes som ny straff 
[sanksjonsvurderingen]eller som midlertidig avgjørelse under ny straffeforfølgning [som nyter vern etter 
EMK art 5]”. Slik jeg ser det har Skoghøys innvending noe for seg ved at han påpeker at nektelse av 
prøveløslatelse som er grunnet i nye forhold kan ha vern etter EMK art 5, en bestemmelse som blant 
annet sikrer siktedes rettigheter ved mistanke om nye straffbare forhold. Imidlertid mener jeg 
begrunnelsen hans hva gjelder EMK art 6 er tuftet på formaliabetraktninger som ikke hører hjemme 
innenfor EMK systemet. Han legger nemlig til grunn at fordi utilrådelighetsvurderingen er 
skjønnsmessig, kan nektelse av prøveløslatelse ikke sees som en sanksjon for forhold, men må sees som 
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I forhold til spørsmål om idømmelse av forvaring, er det på det rene at det foreligger 

”criminal charge” i forbindelse med skyldkonstateringen for det eller de forhold som er 

til pådømmelse. I Engel-saken har EMD lagt til grunn at uskyldspresumsjonen etter 

EMK art 6 ikke gjelder der skyld er konstatert og straffeutmålingen gjenstår. Det heter i 

avgjørelsen at:   

 

“As its wording shows, it deals only with the proof of guilt and not with the kind 

or level of punishment.  It thus does not prevent the national judge, when deciding 

upon the penalty to impose on an accused lawfully convicted of the offence 

submitted to his adjudication, from having regard to factors relating to the 

individual's personality.”102

 

Dette synspunkt er presisert i Phillips v. The United Kingdom, som gjaldt spørsmålet 

om domstolens konfiskering av fortjeneste var i strid med EMK art 6 (2). I avgjørelsen 

fremgår det at bestemmelsen ikke får anvendelse for straffeutmålingen, med mindre det 

relevante vurderingstema må anses som en ny ”charge”.103  

 

Dette taler for at forvaringsbestemmelsen ikke nyter vern etter EMK art 6(2). Imidlertid 

må det tas i betraktning at EMK art 6(1) oppstiller et generelt krav til ”fair trial”, som 

gir et samlet vern for hele straffeforfølgningen. Det fremgår i avgjørelsen Salabiaku v. 

France at domstolen der det forelå påstand om krenkelse av kravet til ”fair trail” etter 

EMK art 6(1) tar utgangpunkt i EMK art 6 (2) med begrunnelsen:  

 

”the presumption of innocence, which is one aspect of the right to a fair trail 

secured under paragraph 1 of Article 6… is the essential issue in the case.”104

 

 
ledd i fullbyrdelsen. Slik jeg ser det må man også i disse tilfeller vurdere det konkrete nektelsesvedtaket 
og se hva som ligger til grunn. Finner man at avgjørelsen reelt sett er en sanksjon etter EMK art 6, 
kommer vernet etter bestemmelsen til anvendelse. Slik jeg ser det er det heller ingenting i veien for at 
samme nektelse kan anses både som sanksjon og midlertidig rettergangsskritt. Den videre fremstilling 
bygger på denne forutsetning.  
102 Application no. 5100/71, punkt 90 andre avsnitt. 
103 Application no. 41087/98, punkt 35. 
104 Application no. 10519/83, punkt 25. 
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Dette viser at det er en sammenheng mellom de to temaene, og at uskyldspresumsjonen 

etter EMK art 6 (2) derfor kan tenkes å inngå som et av vurderingstemaene i om dette 

generelle kravet til ”fair trail” er oppfylt, til tross for at bestemmelsen selv ikke kommer 

direkte til anvendelse.    

  

Spørsmålet er så om det følger et beviskrav fra uskyldspresumsjonen etter EMK art 6 

(2). Bestemmelsens ordlyd gir ingen veiledning, og man er derfor henvist til å se hen til 

praksis fra EMD.  

 

I saken Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain uttalte domstolen at ”… and any doubt 

should benefit the accused”.105 Uttalelsen og tilsvarende uttalelser er enkelte steder i 

norsk teori tatt til inntekt for at det strafferettslige beviskrav “utover enhver rimelig tvil” 

følger av EMK art 6 (2).106 Men som Strandbakken legger til grunn, må den riktige 

forståelsen av uttalelsen være at den kun påpeker hvem tvilen skal gagne, og at den 

dermed ikke kan tas til inntekt for at det oppstilles et beviskrav.107 En slik forståelse av 

avgjørelsen synes naturlig sett i lys av konteksten, der den inngår som en presisering av 

domstolenes rolle etter art 6 (2):  

 

” It requires, inter alia, that when carrying out their duties, the members of a court 

should not start with the preconceived idea that the accused has committed the 

offence charged; the burden of proof is on the prosecution, and any doubt should 

benefit the accused.”   

 

Harris m.fl. skriver at ”[a]s to the standard of proof, there is no clear statement that there 

is a requirement of proof of guilt beyond reasonable doubt”.108 Heller ikke i annen 

internasjonal teori inntas et slikt standpunkt.109  

 

Strandbakken hevder imidlertid at bestemmelsens formål – å hindre uriktige 

domfellelser – tilsier at det bør innfortolkes et minstekrav til bevisets styrke. Dette 

mener han også støttes av at om en konvensjonsstat skulle praktisere svært lave 

 
105 Application no. 10590/83.  
106 Se for eksempel Eskeland side 502 og Andenæs side 178. 
107 Se Standbakken side 342 for videre henvisninger. 
108 Harris m.fl. side 242. 
109 Se for Jacobs & White eller Van Dijk and Van Hoof.  
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beviskrav, vil uskyldige kunne bli dømt. Hensynene bak prinsippet om ”equality of 

arms” tas av ham til inntekt for at det ikke kan legges til grunn lavere beviskrav enn det 

som følger av overvektsprinsippet.    

 

Prinsippet fastslår at alle skal ha mulighet til å få presentere sin sak, og at partene i 

denne forbindelse skal være likestilt, jf. for eksempel Feldbrügge mot Nederland.110 Jeg 

kan ikke se at EMD i utlegingen av prinsippet om ”equality of arms” har fremholdt at 

det kan utledes et beviskrav fra prinsippet. Heller ikke har jeg funnet annen juridisk 

teori som har inntatt et slikt standpunkt. I Schenk-saken, hvor domstolen har uttalt seg 

om bevis, heter det:  

 

“While Article 6 (art. 6) of the Convention guarantees the right to a fair trial, it 

does not lay down any rules on the admissibility of evidence as such, which is 

therefore primarily a matter for regulation under national law.”111

 

For å vurdere Strandbakkens påstand kreves det en nærmere redegjørelse for forholdet 

mellom bevisvurdering og beviskrav. Fremstillingen gjøres ganske omfattende, fordi jeg 

mener den er egnet til å belyse forholdet mellom beviskrav og bevisvurdering generelt. 

Først skal vi imidlertid se om noe av det som er uttalt av EMD kan tas til inntekt for et 

beviskrav.  

 

Til støtte for Standbakkens syn kan det anføres at når EMD tar stilling til om det 

foreligger brudd på uskyldspresumsjonen, vil den ta stilling til om påtalemyndigheten i 

det hele tatt har etablert en sak mot tiltale - establich a convincing prima facie case-. 

Dette ble fastslått i avgjørelsen Telfner v. Austria.112 Forholdet i saken, om uaktsom 

bilkjøring, var at domstolen hadde konstatert straffeskyld på bakgrunn av at tiltalte, som 

forholdt seg taus i retten, var den som vanligvis kjørte bilen. Når EMD konstaterer at 

dette innebærer et brudd på uskyldspresumsjonen, nærmere presisert bevisbyrdereglene, 

innebærer dette i realiteten en stillingtaken til hvor mye bevis som kreves før det kan 

vektlegges at tiltalte ikke forklarer seg. Dette kravet kan sees som et beviskrav for at 

 
110 Application no. 8562/79. 
111 Schenk v. Switzerland. Application 10862/84 avsnitt 46. 
112 Application no. 33501/96, avsnitt 18.  
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saken i det hele tatt skal anses være kommet i gang, men et slikt beviskrav vil befinne 

seg i det nederste sjiktet av bevisskalaen, og kan ikke begrunne et ”overvektsprinsipp”.  

 

Et annet argument for at det kan utledes et beviskrav av EMK art 6 (2), er at det etter ett 

av fengslingsalternativene etter EMK art 5 kreves ”reasonable suspicion”. 

Harmonihensyn taler således for et minstekrav, ettersom det synes naturlig at der det 

fastsettes et beviskrav for det mindre, fengsling, må det minst gjelde det samme 

beviskrav for det mer, domfellelse. På den annen side stiller ikke EMK krav om at det 

foreligger skjellig grunn til mistanke, slik det gjøres etter norsk rett. Det er altså 

tilstrekkelig å konstatere grunn til å anse fengslingen som nødvendig på grunn av fare 

for straffbare handlinger eller unndragelse. Beviskravet retter seg således bare mot 

bevistema med prediksjon og ikke øvrige beviskrav.   

 

Det at påtalemyndigheten har bevisbyrden kan også delvis tas til inntekt for at det følger 

et beviskrav av EMK art 6. Det uttales i Barberà m.fl v. Spain: ”the burden of proof is 

on the prosecution”. Strandbakken mener at det ikke er tvilsomt eller omstridt at dette 

innebærer at påtalemyndigheten har bevisføringsplikten, og at dette er kjernen i EMK 

art 6 (2).113 Spørsmålet er så i hvilken grad det kan gjøres unntak fra dette 

utgangspunktet. I Salabiaku v. Frankrike ble det uttalt at negativ bevisbyrde og ulike 

former for legalpresumsjoner ikke i seg selv er i strid med konvensjonen. 114 Harris m.fl. 

uttaler på bakgrunn av Barbera- saken:  

 

”This confirms (…) at least in part, that the general burden of proof must lie with 

the prosecution, or, (…) that the court, in its inquiry into the facts, must find for 

the accused in a case of doubt”.115   

 

Dette skulle bety at påtalemyndighetens bevisbyrde ikke gjelder ubetinget.  

 

Jeg mener at det ovennevnte viser at det fra praksis i EMD ikke finnes holdepunkter for 

å legge til grunn at det følger et ”overvektsprinsipp” av EMK. Spørsmålet er så om et 

slikt krav følger logisk av prisnippet om ”equality of arms” slik Strandbakken 

 
113 Strandbakken side 381. Slik også Harris m.fl. side 243. 
114 Application no 10519/83. 
115 Harris m.fl. side 243. 
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forutsetter.  Prinsippets karakter, som et uttrykk for likhet under prosessuell tvekamp, 

tilsier at det ikke kan tas til inntekt for et materielt beviskrav, med et mulig unntak for 

beviskrav i det laveste sjiktet, som innebærer at parten i realiteten er forhåndsdømt, slik 

at prosessen blir meningsløs.  

 

Strandbakken sin utledning av ”equality of arms”, er grunnet i at en slik forståelse vil 

hindre flere uskyldige enn skyldige å bli dømt. Slik jeg ser det, bygger denne forståelse 

på at den materielle sannhet skal sikres gjennom den formelle sannhet i kraft av 

beviskravet. Synspunktet forutsetter at det legges til grunn at det er greit at 49 uskyldige 

blir dømt, så lenge minst 50 skyldige også blir dømt. Jeg tror at de etiske og moralske 

tanker om rettferdighet som begrunner det alminnelige strafferettslige beviskrav ikke vil 

tåle, og ei heller kunne ligge til grunn for, en så modifisert utgave av beviskravet.116

 

Det fremgår ikke klart av fremstillingen, men trolig mener Strandbakken at det ikke er 

etisk forsvarlig å ha et rettssystem som åpner for at man idømmer straff i de tilfeller der 

rettsanvenderen finner det mer trolig, på det psykologiske nivå basert på det epistemiske 

nivå, at vedkommende ikke har foretatt handlingen enn at han har det.  

 

Resultatet av bevisbedømmelsen hviler imidlertid utelukkende på de bevis som har 

fremkommet i prosessen. Dette innebærer at bevisvurderingen kan være korrekt selv om 

uskyldige dømmes. Eksempelvis vil det kunne ha vært korrekt å finne det strenge 

beviskravet som gjelder i straffesaker oppfylt der alle bevis trekker i retning av 

skyldkonstatering, selv om det senere skulle vise seg at politiet hadde fabrikkert 

bevisene. Dette viser at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom materiell 

sannhet og den sannhet som er basert på bevisene.  

 

 
116 Slik jeg ser det er den argumentasjon Strandbakken fører ikke ulik den som gjøres gjeldene av Eckhoff 
i ”Tvilsrisikoen” når det redegjøres for Eckhoffs utgangspunkt om at ”den mest sannsynlige anførsel skal 
legges til grunn”, hvis ikke andre hensyn gjør seg gjeldene jf. side 64. Forskjellen er imidlertid at Eckhoff 
forutsetter at man står ovenfor en kontrær konflikt mellom to sivile parter, noe som klart vises ved at han 
behandler tvilsrisikoen i straffesaker særskilt, jf. side 108. I strafferetten er andre hensyn enn hensynet til 
den materielle sannhet som ivaretas. Et særdeles strafferettslig beviskrav skal ikke sikre flest mulige 
riktige avgjørelser, men sikre færrest mulig uriktige domfellelser. Dette er dette hensyn Strandbakken 
utelater under fortolkningen av EMK art 6. Det sies ikke med dette at ”overvektsprinsippet” ikke kan 
være den beste pragmatiske juridiske løsning, der ønsket er å sikre flest materielt sanne avgjørelser.  
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Trolig er det imidlertid en kobling mellom beviskravsutforming og materielt sanne 

avgjørelser, men graden av sammenheng er slettes ikke opplagt.117 Før en slik kobling 

brukes som et rettslig argument i tolkningen av EMK art 6 må denne sammenheng 

fastslås, og det har, etter mitt syn, formodningen mot seg at sammenhengen er så klar at 

man kan legge til grunn at anvendelsen av overvektsprinsippet resulterer i flere sanne 

avgjørelser. Den tvil som viser seg i at man finner noe mer trolig enn noe annet, 

overvektsprinsippet, medbringer en så stor usikkerhet at man ikke ville kunne legge til 

grunn at færre uskyldige ble dømt, selv om man la til grunn at det var den materielle 

sannhet som var referansen til rettsanvenderens overbevisning. Med andre ord: når det 

hefter tvil ved bevisvurderingen, hjelper det ikke at beviskravet er presist. Det vises i 

denne sammenheng til det som er sagt om sannsynlighetsbegrepets manglende egnethet 

til beskrivelse av bevisvurderingen i kapittel 1.5.3.4. 

 

Beviskravet som skal sikre sannhetsgehalten i relasjon til bevisene, vil således ikke 

nødvendigvis hindre færre uskyldige dømt. Den aletiske sannhet ikke kan forventes 

sikret på det epistemiske nivå, hvilket må innebære at etiske hensyn på det psykologiske 

nivå må tillegges begrenset vekt ved tolkningen av EMK art 6.  

 

Forutsatt at et overvektsprinsipp resulterte i flere materielt riktige avgjørelser og/eller 

man fant det etisk uansvarlig å fastsette et beviskrav som resulterte i at man straffet der 

man fant det mest trolig at vedkommende ikke hadde begått handlingen, er det også en 

rekke andre momenter som taler mot en slik forståelse av bestemmelsen.  

 

For det første har EMD lagt til grunn at domstolen ikke skal være en fjerde instans, ”the 

fourth instance doctrine”. Det som er sagt overfor om beviskravenes og 

bevisvurderingens relativitet tilsier at EMD vil være varsom med å nærme seg dette felt, 

fordi de raskt kan komme til å måtte vurdere bevisene. Dertil kommer at statene har et 

vist nasjonalt slingringsmonn, ” margin of appreciation”.118 Beviskravenes relativitet og 

 
117 Eckhoff (1943)skriver på side 61: ”[a]t disse normene [beviskrav] kan øve innflytelse på sjansen for at 
et uriktig faktum skal bli lagt til grunn, er vel overflødig å påvise.” Imidlertid er eksempelet han gir helt i 
ytterkanten av hva som kan stilles i krav til bevis, og gir dermed ikke noen veiledning på hvilken grad av 
sammenheng: ”[d]ersom vi f.eks. hadde en tvilsrisikoregel som bestemte at dommeren måtte være 
absolutt sikker på saksøkerens fremstilling av faktum var riktig, for å kunne gi ham medhold, er det klart 
at han ofte ville måtte bygge på en oppfatning av faktum som ikke stemte med virkeligheten”. 
118 Se for eksempel Engel-saken. Application no. 5100/7, punkt 91 andre avsnitt.  
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nære tilknytning til bevisvurderingen, taler for at statenes skjønnsmargin vil gjøre seg 

gjeldende. Dette støttes også av domstolens uttalelse i saken Isgrò v. Italy:  

 

”The admissibility of evidence is primarily a matter for regulation by national law 

and, as a rule, it is for the national courts to assess the evidence before them.  The 

Court's task is to ascertain whether the proceedings considered as a whole, 

including the way in which evidence was taken, were fair.”119

 

Straffebegrepet etter EMK art 6 er etter klar praksis fra EMD et autonomt begrep, 

hvilket innebærer at vernet etter EMK art 6 strekker seg videre enn norsk retts 

klassifisering av hva som er straffbart. Den type sanksjoner som bestemmelsen retter 

seg mot, for eksempel på bakgrunn av at man etter Engel kriteriene har funnet at 

reaksjonen er så streng, jf. prøveløslatelsesordningen, vil i mange tilfeller for å sikre sin 

effektivitet måtte inneholde et lavt beviskrav. Og ettersom straffebegrepet er relativt 

vidt, må det antas at et slikt hensyn vil kunne være forsvarlig å ta i betraktning ved 

fastleggingen av en rekke av beviskravene. Det er derfor nærliggende å anta at 

unntakene fra et krav om overvekt vil bli så mange at kravet blir uthult.  

 

Et krav om overvektsprinsipp vil også innebære en begrensning for medlemsstatene i å 

vektlegge andre viktige hensyn ved utformingen av beviskravene. For eksempel 

vektlegger Zahles normative atferdsteori behovet for å kunne utforme beviskravet med 

sikte på en bestemt atferd fra ulike aktører. Eksempelvis vil det kunne være forsvarlig 

med lavt beviskrav der bevissituasjonen er vanskelig og tiltalte er den åpenbart 

nærmeste til å redegjøre for forholdene. Slik jeg ser det, er dette legitime hensyn å ta i 

betraktning ved utformingen av beviskravene.  

 

Dette er et synspunkt som støttes av det faktum at EMD har godtatt at tiltalte er pålagt 

bevisbyrden.120 Det vises for øvrig til at vernet etter EMK art 6 i hovedsak søker å sikre 

en formelt korrekt rettergang og derfor i utgangspunktet ikke har et materielt vern for 

øye. I et slikt lys vil en rettslig avgjørelse være formelt korrekt i det beviskravet er 

oppfylt, uansett utforming.  

 

 
119 Application no. 11339/85. 
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En oppstilling av et krav til bevisenes styrke for å unngå at uskyldige blir dømt, ville 

dessuten måtte bygge på en forutsetning om at bevisvurderingen er lik i alle 

rettskulturer som omfattes av konvensjonen. Særlig i forhold til den subjektive skyld 

kan dette tenkes problematisk. Generelle bevisproblemer knyttet til den subjektive skyld 

kan resultere i utstrakt sanksjonering av uaktsomme handlinger. Ved å endre bevistema 

kan således statene ”hoppe bukk ” over beviskravene. Dette ville gjøre et krav til 

beviskravene høyst vilkårlig.      

 

Til tross for at formålet i noen grad kunne tilsi at det oppstilles en nedre grense for 

beviskrav, kan dette ikke være tilstrekkelig for at et ”overvektsprinsipp” utledes av 

bestemmelsen. På bakgrunn av det ovennevnte kan det etter mitt skjønn heller ikke 

utledes noe annet krav, høyere eller lavere, til beviskravsutformingen. Imidlertid må det 

kunne legges til grunn som et utgangspunkt at det er staten som har bevisbyrden for at 

det foreligger gjentakelsesfare.121 Det må også antas at beviskravet som ligger til grunn 

for en avgjørelse vil kunne være et moment i helhetsvurderingen av om vedkommende 

har fått en ”fair trail”, jf. EMK art 6(1). 

 

Om det likevel skulle finnes et minstekrav til beviskravsutformingen i EMK art 6 (2), 

vil en nektelse av prøveløslatelse, i den grad ”grunn til å anta” anses som et lavere 

beviskrav enn det som følger av overvektsprinsippet, måtte innebære et brudd på EMK 

art 6 (2). Dette med mindre det innfortolkes et unntak i EMK art 6, for eksempel for 

prediksjonsvurderinger.122 Tilsvarende vil et eventuelt beviskrav kunne få betydning for 

forvaringsbestemmelsen i vurderingen av om kravet til ”fair trail” etter EMK art 6 (1) er 

oppfylt.  

 

3.5.3 EMK art 5 1 lira c og forholdet til strpl § 171 (1) c og strgjfl § 42 

EMK art 5 sikrer retten til frihet og sikkerhet, ”liberty and security”. Bestemmelsen 

opplister uttømmende i hvilke tilfeller statene kan ha nasjonale hjemler for 

 
120 Salabiaku v. France. Application no. 10519/83 punkt 27.  
121 En vurdering av om norsk rett er i samsvar med EMK art 6 på dette punkt ligger utenfor oppgavens 
problemstilling. For prøveløslatelsesspørsmålet skal det imidlertid kort nevnes at fangen må ta 
prosessinitiativet etter norsk sivilprosess, og dermed har bevisbyrden for sin uskyld. Ordningen kan 
innebære en mulig konvensjonskrenkelse. For en nærmere redegjørelse se Brandt. 
122 Eksempelvis vil det kunne tenkes at det eventuelle beviskrav etter EMK art 6 (2) kun retter seg mot de 
forhold som inngår i prediksjonsvurderingen og ikke stiller krav til selve prediksjonsvurderingen.   
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frihetsberøvelse. Spørsmålet er om bestemmelsen fastsetter beviskrav for 

frihetsberøvelse. 

 

Det er klart at bestemmelsen retter seg mot varetektsfengsling etter strpl § 171 første 

ledd tredje alternativ.  

 

Tilsvarende kan det tenkes at også de som nektes prøveløslatelse etter strgjfl § 42 nyter 

vern etter bestemmelsen. I utgangspunktet vil riktignok den allerede idømte dommen gi 

staten adgang til fortsatt fengsling, jf. EMK art 5 (1) a. EMD har imidlertid innfortolket 

et krav om årsakssammenheng mellom dommen og den fortsatte fengslingen, jf. Weeks-

saken.123 Vedkommende var dømt til fengsel på livstid, men med mulighet for løslatelse 

når han ikke lenger var farlig. Han ble løslatt etter 10 år, men gjeninnsatt etter om lag 15 

måneder. Bakgrunnen for dette var at han i den tiden var dømt for nye straffbare 

forhold, og at dette viste at han var fortsatt ustabil og aggressiv. EMD fant i dette tilfelle 

at det var anledning til å gjeninnsette klageren på den tidligere dommen, da 

myndighetene måtte kunne legge vekt på slike forhold i farlighetsvurderingen.124 EMD 

har imidlertid ikke tatt stilling til hvor langt den judisielle kontrollen rekker i forhold til 

tidsbestemte dommer.  

 

I de tilfeller der nektelse av prøveløslatelse er grunnet i såkalte ”nye forhold”, kan det 

reises spørsmål om nektelsen i realiteten må anses som en midlertidig avgjørelse under 

ny straffeforfølgning som nyter vern etter EMK art 5.125 Dette fordi det ikke lenger 

foreligger nødvendig årsakssammenheng mellom den opprinnelige dommen og fortsatt 

fengsling.  

 

Det kan også tenkes at fengsling basert på et slikt grunnlag effektiviserer vernet etter 

EMK art 5 uavhengig av om årsakssammenhengen foreligger eller ikke. Det at 

fengsling på bakgrunn av gjentakelsesfare dekkes av ordlyden i EMK art 5(1) tilsier en 

slik forståelse. Likeledes gjør effektivitetsbetraktninger, som tilsier en materiell 

vurdering tilsvarende den som gjøres for EMK art 6, jf. Engel-kriteriene. På den annen 

 
123 Weeks v. The United Kingdom. Application nr. 9787/82.   
124 Det må her nevnes at I Weeks-saken var de straffbare handlingene som lå til grunn for 
farlighetsvurderingen allerede pådømt. Det var således ikke grunnlag for anvendelse av EMK art 5 (3), jf. 
5(1) c.  
125 Se note 95. 
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side kunne det tenkes at man i noen grad aksepterer overlapping mellom de ulike 

fengslingsgrunnlag, men i dette tilfellet gjelder det et skjerpet tidskrav til 

domstolsprøvelse av fengslingsgrunnlaget, jf. straks, ”promptly” etter art 5 (3). Det 

utvidede vernet ville falle bort hvis fortsatt fengsling ble grunnet i EMK art 5 (1) a, som 

kun krever ”speedily” prøving, jf. art 5 (4). Bestemmelsens struktur, med opplistning av 

ulike fengslingsalternativer, tilsier også at fortsatt fengsling bør skje etter den mest 

relevante hjemmelen. Særlig må dette gjelde når den gir et utvidet vern. Det er dessuten 

vanskelig å se noen begrunnelse for at de som soner dom skulle ha et svakere 

prosessuelt vern enn mistenkte utenfor fengselet. En dom som hjemler slik utvidet 

fengsling, basert på et tilfeldig eller fortidig hendelsesgrunnlag, vil dessuten bli særdeles 

usikker og relativ. 

 

Det ovennevnte tilsier at EMK art 5 kan komme til anvendelse der nektelse av 

prøveløslatelse i realiteten er et varetektsurrogat.   

 

I HR-2004-00998-A, som omhandlet spørsmålet om en straffesak skulle avvises fordi 

prøveløslatelse var nektet for det samme forhold, ble ikke det ovennevnte spørsmål 

besvart, men det ble tatt stilling til om det skulle gis fratrekk for den perioden 

vedkommende ble nektet prøveløslatelse i påvente av straffesaksbehandling. Det ble 

lagt til grunn at fradrag skulle komme som et ”skjønnsmessig utslag i 

straffeutmålingen”, og ikke som ordinært fradrag etter strl § 60.126  

 

Løsningen kan tas til inntekt for at nektelse av prøveløslatelse i noen tilfeller er å anse 

som et varetektsurrogat/midlertidig rettergangsskritt som nyter vern etter EMK art 5.  

 

Spørsmålet er så om det kan utledes et relevant beviskrav av EMK art 5.  

 

Det følger av EMK art 5 (1) lira c at det er adgang til å frihetsberøve en person der det 

er rimelig grunn til å anse frihetsberøvelsen nødvendig for å hindre ham i å begå en 

straffbar handling, ”reasonably considered necessary to prevent”. Konvensjonspraksis 

har fastslått at vilkåret i seg selv er tilstrekkelig for å fengsle etter konvensjonen, 

 
126 Hva som skulle skje i de tilfeller der vedkommende ikke ble dømt, men likevel hadde blitt nektet 
prøveløslatelse, ble det ikke tatt stilling til.  
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vilkåret inngår altså ikke i et kumulativt system slik som etter strpl § 171.127 Imidlertid 

stiller bestemmelsen krav til legalitet, slik at om intern rett stiller strengere krav, så 

krever EMK art 5 at disse må være oppfylt. 

 

Ordlyden i EMK art 5 (1) litra c andre alternativ åpner for preventiv frihetsberøvelse på 

generelt grunnlag, men etter fast praksis fra EMD er det klart at frihetsberøvelsen må 

skje i forbindelse med strafforfølgning med det formål å stille vedkommende for 

kompetent rettslig domstol.128   

 

Beviskravet knyttet til de nye forhold er uttrykt som et krav om at det skal være 

”rimelig grunn”, ”reasonably considered”. I saken Eriksen v. Norway la domstolen til 

grunn under vurderingen av annet alternativ i art 5 (1) litra c at det i saken forlå 

”substansial grounds for beliving that he would commit further similar offences”.129 

Uttalelsen kan ikke tas til inntekt for et beviskrav, men kan sees som et uttrykk for et 

kvalifikasjonskrav til grunnlaget for bevisvurderingen. Jeg kan heller ikke se at annen 

praksis fra EMD presiserer beviskravet utover ordlyden.    

 

Kravet til en rimelig grunn etter annet alternativ, kan også sammenlignes med kravet til 

rimelig mistanke etter første alternativ, og det er derfor nærliggende å se hen til praksis 

knyttet til den fengslingsgrunnen for å få fastlagt innholdet i andre alternativ.  I forhold 

til første alternativ er det fastlagt at det må foreligge fakta eller informasjon som vil 

overbevise en objektivt utenforstående om at vedkommende har begått lovbruddet. 

Tilsvarende må man kunne kreve at i forhold til ”rimelig grunn” må det forligge 

holdepunkter som vil overbevise en objektivt utenforstående. Dette gir også et utrykk 

for krav til hvilket grunnlag bevisbedømmelsen skal være tuftet på, men noe nærmere 

en fastlegging av et beviskrav synes det vanskelig å komme.  

 

Det er klart at det relativt strenge beviskrav som ble fastlagt i forhold til strpl §171 (1) 

tredje alternativ, jf. kapittel 3.2, ikke strider mot den ”rimelige grunn” som kreves etter 

EMK art 5(1) litra c andre alternativ. Dette vises for så vidt også av at spørsmålet ikke 

ble behandlet i avgjørelsen i Eriksen v. Norway. 

 
127 Se for eksempel De Jong, Baljet and Van den Brink v. The Netherlands, Application no. 8805/79. 
128 Se for eksempel Ciulla v. Italy, Application no. 11152/84.  
129 Application no. 17391/90 punkt 86. 
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Spørsmålet er så om nekting utelukkende grunnet i at det er ”grunn til å anta” etter 

strgjfl § 42 andre alternativ, samsvarer med kravet til ”rimelig grunn”, ”reasonably 

considered”, etter EMK art 5 (1) lira c andre alternativ.            

 

Kravene synes ordlydsmessig å være samsvarende. Dertil kommer statenes nasjonalt 

slingringsmonn og fjerdeinstans doktrinen, jf. kapittel 3.5.2. Jeg kan ikke se at det er 

grunnlag for å konstatere krenkelse.   

 

3.6 Oppsummering  

Det er forsøkt redegjort for bestemmelsenes ulike beviskrav. For 

forvaringsbestemmelsen ble beviskravet knyttet til grunnvilkåret funnet uttrykt som et 

krav om ”grunn til å anta”. Det øvrige prediksjonskrav for første og andre alternativ ble 

uttrykt som et krav om ”nærliggende” fare.  

 

Beviskravet knyttet til fengsling grunnet i gjentakelsesfare ble også ansett å være 

relativt strengt, uttrykk som et krav til ” særlig nærliggende fare”.   

 

For prøveløslatelse begrunnet i fare for straffbare handlinger fremstår beviskravet som 

relativt svakt. Ordlyden i strgjfl § 42 femte ledd andre punktum gir et passende uttrykk 

for det som kreves; ”grunn til å anta”.  

 

I tillegg til disse utrykk kommer det for hver bestemmelse en modifikasjon i form av en 

rimelighetsvurdering. Forvaringsbestemmelsen innholder dessuten ytterligere et dobbelt 

relativt aspekt, ved at det i tillegg skal sees hen til forbrytelsens art. 
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4 Premissene for bevisbedømmelsen  

4.1 Opplegget  

I hvilken grad man kan predikere et fremtidig hendelsesforløp i et strafferettsperspektiv 

er usikkert, og mange profesjoner har forskjellige svar på dette spørsmål.130 Også 

innenfor de enkelte fagfelt er det uenighet.131 Klart er det imidlertid at de i avhandlingen 

omhandlede bestemmelser, forutsetter en slik evne. Avhandlingens fagfelt og omfang 

begrenser muligheten for å behandle problemstillinger knyttet til selve 

prediksjonskompetansen.132 Derfor vil jeg i dette kapittelet begrense meg til en 

komparativ analyse av i hvilken grad lovgiver mener det kan predikeres, altså vurdere 

premissene for de bevisvurderinger som prediksjonsvilkårene forutsetter.133  

 

Det naturlige utgangspunkt, som følge av lovgivningsprosessens system, er samsvar 

mellom premissene i forarbeidene og det forslag til lovtekst som blir fremlagt. 

Spørsmålet er om dette utgangpunkt er fraveket, og hvilken betydning et eventuelt avvik 

har for beviskravet.   

 

Først vil jeg redegjøre for premissene og argumentasjonen bak prediksjonsvurderingene 

i bestemmelsene, hver for seg. Først følger et kapittel for hver bestemmelse, hvor det 

først gis en redegjørelse for hvilken usikkerhet som knytter seg til bevistemaet, og 

 
130 Et uttrykk for denne uenighet ser man for eksempel i NOU 2002:4 Ny straffelov kapittel 8.1.1, hvor 
det fremgår i forhold til forvaring at ” [e]t mindretall i kommisjonen … er imot forvaringsinstituttet. Ved 
at bruken av forvaring vil måtte bygge på høyst usikre vurderinger av lovbryteres farlighet i en fjern 
framtid, kan den etter mindretallets oppfatning også føre til vilkårlighet og forskjellsbehandling”. Hva 
gjelder flertallet heter det at de ”… mener det er behov for den strafferettslige særreaksjonen forvaring. 
Flertallet mener imidlertid at det fortsatt bør være et grunnleggende vilkår for å idømme noen forvaring at 
vedkommende har begått mer enn ett lovbrudd, med mindre det er tale om flere handlinger bedømt som et 
fortsatt straffbart forhold.” Verken flertall eller mindretall presiserer ytterligere i hvilken grad de mener 
fremtidige forhold lar seg predikere. 
131 Se for eksempel Høyer og Dalgard, Lærebok i rettspsykiatri, kapittel 7.4 og Rosenqvist og Rasmussen, 
Rettspsykiatri i praksis, andre utgave, del 4. 
132 Eksempler på artikler som henviser til empiriske undersøkelser er Thomas Mathiesens ”Selective 
Incapacitation Revisted” i Law and Human Behavior Vol. 22, No. 4, 1998 og hans artikkel ”Side et 
hundre og fem” i Hefte for Kritisk Juss nr. 3 1990.  
133 For en annen analyse av hvorledes argumentasjon fremstår i lovforarbeider, se Giertsen side 110. 
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deretter redegjøres det for de enkelte prediksjonsfaktorer. Så vil alle faktorene 

sammenlignes, for å vurdere om bruken av dem er konsistent. Deretter følger et kapittel 

hvor premissene måles mot beviskravet vi fant uttrykk i kapittel tre, og til slutt vil jeg 

vurdere om premissene for prediksjonsvurderingen ligger til grunn for utformingen av 

beviskravene. 

 

Før jeg forsetter må det også påpekes at den fremstilling som følger står i fare for å bli 

særdeles detaljert og relativ, og vil derfor kunne falle igjennom som lite 

meningsbærende. Dette skyldes blant annet at de fenomener som skal sammenlignes, er 

størrelser tuftet i stor grad på common sense betraktninger, jf. kapittel 1.5.3.4. Jeg håper 

imidlertid at språket jeg fører har tilstrekkelig med nyanser til at beviskravene, 

premissene og faktorene tåler en sammenligning.   

 

4.2 Varetekt 

4.2.1 Generelt om prediksjon 

Spørsmålet om prediksjon er drøftet i forhold til varetektsfengsling grunnet i fare for 

gjentagelse i NOU 1980: 28 Varetektfengsling på side 49-52.134 Innledningsvis fastslås 

at et premiss for fengslingsgrunnen er prediksjonsevne, utvalget uttaler at  

 

”[h]vis faren for nye straffbare handlinger skal være fengslingsgrunn, forutsetter 

dette at det i en rimelig utstrekning er mulig å forutsi om en slik fare faktisk 

eksisterer.”  

 

Dernest redegjøres for den faktiske situasjon hva gjelder prediksjonskompetanse. Det 

uttales:  

 

”Det har i andre sammenhenger blitt anført at det er vanskelig å forutsi fare for 

tilbakefall til alvorlige volds- og sedelighetsforbrytelser. I komiteen som avga sin 

innstilling om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner, NOU 

1974: 17 Strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner, gjorde det 

 
134 Der det henvises til utvalget i dette kapittel, er det denne referansen som er gjeldene med mindre noe 
annet fremgår.  
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seg gjeldene ulike syn på muligheten til å forutsi fremtidige lovbrudd, jf. side 122-

126 (flertallet) og side 126 flg. (professor Christie). For øvrig har psykiaterne 

Dalgard og Stang i sine undersøkelser konkludert med at psykiaterne har store 

vanskeligheter med å forutsi risikoen for tilbakefall for de som bli underkastet 

judisiell observasjon. 

 Spørsmålet tas også opp i Kriminalmeldningen, St.meld. 104, (1977-78) s. 128-

136. Justisdepartementet stiller seg her bl.a. skeptisk til mulighetene for å forutsi 

fare for nye farlige lovbrudd. Det heter på side 131: ’I hovedsak er det 

Justisdepartementets oppfatning at forutsetingen om at man skal kunne forutsi 

farlige lovbrudd med bakgrunn i tidligere kriminalitet og personlighetsvurdering 

bygger på et nokså tvilsomt grunnlag. Det ses da bort fra et fåtall ekstreme tilfeller 

som f. eks. gjentatt farlig voldskriminalitet’.”    

 

Varetektsutvalget delte seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om det skulle være 

adgang til å varetektfengsle på bakgrunn av fare for gjentakelse.135 Imidlertid var ikke 

uenigheten i hovedsak knyttet til spørsmålet om prediksjonskompetanse. 

 

Formannen som inngikk i flertallet som ønsket varetektsfengsling på dette grunnlag 

ønsket et strengere krav til bevisene enn de øvrige medlemmer av flertallet:  

 

”[d]et må være en forutsetning at det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for 

at siktede vil begå nye forbrytelser, dersom han slippes løs før saken er avgjort. ” 136

 

Forslaget til dette strengere krav var grunnet i vanskelighetene med å predikere. Han 

ønsket kun å begrense fengslingen ved formuesforbrytelser til kun å omfatte kvalifiserte 

slike forbrytelser. Ikke fordi de var vanskeligere å predikere enn de øvrige forbrytelser, 

men fordi det generelt var vanskelig å predikere.  

 

Også Justisdepartementet innledet drøftelsen om prediksjonsspørsmålet ved å vise til 

usikkerheten ved prediksjon. I Ot.prp.nr.53 (1983-1984) på side 29 heter det:  

 

 
135 NOU 1980: 28 Varetektsfengsling, side 49 flg. 
136 Merk at et tilsvarende beviskrav er lagt til grunn av Høyesterett, til tross for at formannen var i 
mindretall og forslaget ikke ble fulgt opp av departementet. 
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”Bedømmelsen av om det foreligger fare for gjentakelse er beheftet med mange 

usikkerhetsmomenter. Det kan hevdes at bedømmelsen alltid vil inneholde et 

moment av spekulasjon og derfor støte an mot viktige rettssikkerhetsgarantier. ”  

 

Dernest la departementet til grunn det samme faktiske grunnlag, og sluttet seg i det alt 

vesentlige til utvalgets flertall. 

 

4.2.2 Tidspunktet for vurderingen 

Flertallet i utvalget, la departementets uttalelse i forbindelse med særreaksjonene til 

grunn for sin behandling av varetektspørsmålet. Imidlertid var de av den oppfatning at 

vurderingene knyttet til varetektsfengsling og sikring ikke er sammenlignbare. Det ble 

uttalt:  

 

”De vurderinger som det foran er vist til angående muligheten for å forutsi nye 

straffbare handlinger knytter seg primært til spørsmål om sikring og forvaring 

etter at straffen er sonet. Det blir spørsmål om å vurdere tilbakefallsrisikoen over 

flere år etter at dommen er sonet. For varetektsutvalget er det bare spørsmål om å 

vurdere forutberegnligheten under saken. Her vil det kunne foreligge konkrete 

holdepunkter som kan gi grunnlag for å trekke slutninger med hensyn til siktedes 

handlingsmønster i den nærmeste framtid.” 

 

Flertallets standpunkt var med andre ord at i tidspunktet vurderingen foretas, er 

avgjørende. Det fremgår ikke klart hva som utgjør de ”konkrete holdepunkter”, men det 

er nærliggende å anta at det legges til grunn at tidsnærhet til den angivelig begåtte 

forbrytelse indikerer gjentakelsesfare. 

 

4.2.3 Forbrytelsens art  

Utvalget differensierte mellom ulike typer forbrytelser, og det ble konkludert med at det 

vil være lettere å predikere vinningsforbrytelser enn alvorlig voldsforbrytelser. Det 

fremgår ikke klar om dette kun var ment å gjelde de tilfeller der det er nærhet i tid 

mellom forbrytelsen og det forventede lovbrudd. Det heter på side 50:  
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”Når det gjelder vinningskriminalitet spesielt, er det grunn til å tro at mulighetene 

for å forutsi tilbakefall er større enn ved alvorlige voldsforbrytelser. Det samme 

gjelder andre straffbare forhold som narkotikasalg m.v. Men også ved volds- og 

sedelighetsforbrytelser vil det kunne foreligge konkrete holdepunkter, som kan gi 

grunnlag for å frykte slike handlinger i nærmeste framtid.”  

 

Det er nærliggende å anta at utvalget her forutsetter at det er mennesker med rusbehov 

som foretar denne typer forbrytelser, og at det derfor er livssituasjonen, snarere enn 

forbrytelsens art som indikerer gjentakelsesfaren.  

 

Tre av medlemmene som inngikk i flertallet fastslo at forbrytelsenes likartethet er av 

betydning. Under drøftelsen av spørsmålet om det skal oppstilles et krav til likartethet, 

der de konkluderte negativt, heter det at ”… problemene med å forutsi nye straffbare 

handlinger kan bli større når det ikke dreier seg om samme type lovbrudd.”  

 

Det fjerde medlem av flertallet sluttet seg som nevnt ikke til det ovennevnte vedrørende 

prediksjonsmuligheter.  

 

Mindretallet som ikke ønsket gjentakelsesfare som fengslingsgrunn, begrunnet dette 

delvis med instituttets manglende preventive virkning. I forhold til 

prediksjonsspørsmålet for vinningsforbrytelser uttalte de at det 

 

”… ut fra de krav som må stilles til mulighetene for å forutsi tilbakefall ikke kan 

rettes avgjørende innvendinger mot at fare for gjentakelse gjøres til 

varetektsgrunnlag. ” 

 

I forhold til prediksjon av forbrytelser mot liv, legeme og helbred og lignende og 

alvorlige sedelighetsforbrytelser uttalte mindretallet at de 

 

”… ville anse det berettiget med muligheter for varetekt for å hindre alvorlige 

forbrytelser mot den fysiske integritet, dersom det med rimelig grad av 

sannsynlighet var mulig å forutsi slike forbrytelser. Riktignok vil det overfor et 

fåtall personer og i helt spesielle situasjoner være dekning for å si at faren for nye 

forbrytelser mot den fysiske integritet er relativt nærliggende. Men dette vil 
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likevel sjelden være situasjonen. Generelt er med andre ord mulighetene for å 

forutsi kriminalitet på dette feltet små, ikke minst når det gjelder de groveste 

formene for volds- og sedelighetsforbrytelser.” 

 

4.2.4 Personell kompetanse  

Om hvem som besitter kompetansen til å foreta prediksjonen uttaler utvalget at ”[d]et 

vurderingstema man står ovenfor vil gjennomgående en erfaren dommer være like godt 

egnet til å bedømme som en psykiater.” 

 

4.3 Forvaring 

4.3.1 Generelt om prediksjon 

Det har fra sent 70-tall og frem til forvaringsbestemmelsen i strl § 39 c, tvungen omsorg 

etter strl § 39 b og tvunget psykisk helsevern etter strl 39 trådte i kraft den 1. januar 

2002, funnet sted en omfattende revisjonsprosess vedrørende de strafferettslige 

særreaksjonene. Straffelovskommisjonens delutredning IV, NOU 1990: 5 

Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner, har vært en sentral 

premissleverandør hva gjelder prediksjonsaspektet i denne prosessen, og jeg vil derfor i 

hovedsak ha fokus på, og redegjøre for argumentasjonen i denne. I utvalgets punkt 4.1 

behandles prediksjonsspørsmålet under tittelen ”Grunnlaget for 

farlighetsbedømmelsen”.137

 

Prediksjonsspørsmålet ble innledet med følgende: ”Særreaksjonsutvalget vil slå fast at 

det ikke foreligger en vitenskapelig fundert metodikk med høy grad av pålitelighet for 

slik identifikasjon. ” 

 

Utvalget oppsumerer deretter hvorledes en farlighetsbedømmelse skal finne sted:  

 
137 Der det henvises til utvalget, vil det være denne referansen som er gjeldene, med mindre noe annet 
skulle fremgå. Det bemerkes at utvalget på side 103 uttaler at ”[u]tvalgets sammensetning burde vært noe 
bredere hvis spørsmålet om særreaksjon overfor farlige tilregnlige lovbrytere skulle undergis en 
grunnleggende ny utredning ”. Imidlertid drøftet utvalget dette spørsmål, og har blitt den sentrale 
premissleverandør for den påfølgende lovgivning.  
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”Det følger av dette at en strafferettspleie som vurderer en lovbryters farlighet, i 

første rekke må ta utgangspunkt i en rekke objektive kjensgjerninger som art og 

grovhet av begått kriminalitet, tidligere atferd, alkohol- eller stoffavhengighet, 

sosial situasjon m.m. På dette grunnlag må det utøves et skjønn som inkluderer 

erfaringer fra lignende tilfeller og alminnelig sunn fornuft. Det sier seg selv at 

man med en slik metode ikke kan oppnå en tilnærmet sikkerhet. Hvor høy grad av 

sikkerhet man kan oppnå vil det være delte meninger om.” 

 

NOU 1990: 5 ble fulgt opp av Ot.prp.nr 87 (1993-94). I punkt 8.4.3 drøfter 

departementet prediksjonsvurderingen, og departementet slutter seg til utvalget:138  

 

”Departementet er enig at det er vanskelig å identifisere sikkert slike lovbrytere, 

og legger, som Særreaksjonsutvalget, til grunn at vi mangler en vitenskapelig 

fundert metode for slik identifisering.” 

 

Departementet legger til grunn at prediksjon innebærer en usikkerhet, men forutsetter 

behov for en tidsubestemt staff:  

 

” [D]epartementet [mener] at samfunnets behov for vern tilsier en særreaksjon, på 

tross av at farlighet aldri kan forutses med full sikkerhet.” 

 

4.3.2 Tidligere begått forbrytelse av alvorlig art  

Ordlyden i § 39 c første alternativ siste punktum lyder: ”Det skal særlig legges vekt på 

om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt i første 

punktum.” Tilsvarende fremgår det av andre alternativ at det skal legges vekt på om 

vedkommende ”… tidligere [har] eller forsøkt å begå en forbrytelse… ”.   

 

Utvalget uttaler at:  

 

 
138 Der det henvises til departementet er det denne referansen som gjelder om ikke annet er nevnt.  
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”Det beste grunnlag for å forutsi ny alvorlig kriminalitet hos tilregnelige 

lovbrytere har man naturlig nok i de tilfeller hvor lovbryteren tidligere har begått 

en rekke alvorlige forbrytelser.” 

 

Også avvisningen av den samme kritikk som det ble vist til i lovforarbeidene til 

varetektbestemmelsen, nemlig kritikken som ble reist i innstillingen NOU 1974: 17, 

viser at tidligere forbrytelser er ansett å være en vektig prediksjonsfaktor. Det heter at:   

 

”Utvalget kan ikke se at de utenlandske undersøkelser det vises til har avgjørende 

betydning for overveielsene omkring behovet i Norge. Eksempelvis er det ingen 

kjente undersøkelser som tar utgangspunkt i en gruppe lovbrytere som allerede 

har begått minst en alvorlig volds- eller voldspreget forbrytelse, og som for øvrig 

har vist truende atferd ved ulike anledninger og av strafferettspleien er behandlet 

som farlig. Den gruppe lovbrytere det er aktuelt å vurdere med sikte på innføring 

av en tidsubestemt særreaksjon i vårt land, vil nettopp bli kjennetegnet ved at de 

har falt tilbake til minst en alvorlig volds- eller voldspreget forbrytelse. 

… 

I de utenlandske undersøkelser man kjenner til, og som er påberopt til støtte for et 

syn om at holdbar prediksjon nærmest er umulig, er det ikke stilt noen 

kvalifikasjonskrav til den begåtte voldskriminalitet.” 

 

Departementet slutter seg til utvalget:  

 

”Dersom lovbryteren tidligere har begått f.eks en rekke alvorlige volds- eller 

sedelighetsforbrytelser, vil grunnlaget for en farlighetsbedømmelse være bedre 

enn i andre tilfeller. De tidligere lovbruddenes art, grovhet og antall er viktige 

faktorer ved farlighetsvurderingen.” 

 

Og i forhold til kritikken slutter departementet seg til utvalget:   

 

”Det er ingen kjente undersøkelser som tar for seg den gruppen lovbrytere som 

allerede har begått minst en alvorlig volds- eller voldspreget forbrytelse, og som 

for øvrig har vist truende atferd ved ulike anledninger og av strafferettspleien er 

blitt behandlet som farlig. Det er nettopp lovbrytere som har falt tilbake til minst 



 

 77 

en alvorlig volds- eller voldspreget forbrytelse, som vil dekkes av det 

anvendelsesområde departementets forslag til strafferettslig særreaksjon vil ha.” 

 

Det at utvalget og departementet ikke bestred forskningen, men likevel ikke fant 

kritikken relevant, viser at prediksjonsfaktoren ”tidligere begåtte forbrytelser av en viss 

art” er tillagt stor vekt. Ordlyden i bestemmelsen sier eksplisitt at det ved 

farevurderingen skal legges vekt på tidligere eller forøk på tidligere kvalifiserte 

forbrytelser. At det forutsettes en sammenheng mellom tidligere og fremtidige 

forbrytelser, kommer også klart fram av ordlyden i strl § 39 c andre alternativ. Her 

kreves det at det tidligere er begått en kvalifisert forbrytelse eller forsøk, og i tillegg er 

kravet til gjentakelsesfare kvalifisert ved at det kreves en ”nær sammenheng” mellom 

den tidligere og den nå begåtte forbrytelsen. 

  

4.3.3 Forbrytelsens art  

Utvalget uttaler at man ved prediksjon ”i første rekke må ta utgangspunkt i en rekke 

objektive kjensgjerninger som art og grovhet av begått kriminalitet”. Det som er nevnt 

om forbrytelsens art for den tidligere begåtte forbrytelse som prediksjonsfaktor, og det 

at det følger av strl 39 c første og andre alternativ at forbrytelsens må være kvalifisert, 

indikerer at forbrytelsens art på domstidspunktet er vurdert som en vektig 

prediksjonsfaktor. På den annen side må momentet i noen grad nedtones ettersom 

forvaring er en særreaksjon, slik at det er forutsatt at kriminalitet av den art som 

forutsettes for idømmelse også kan, og som hovedregel, skal resultere i tidsbestemt 

straff.  

 

I Ot.prp.nr.46 (2000-2001) fraviker departementet vilkåret om at det tidligere må være 

begått en tilsvarende forbrytelse:  

 

”Departementet har etter en fornyet vurdering kommet til at forvaring også bør 

kunne idømmes på grunnlag av ett lovbrudd. Etter departementets syn kan det 

ikke utelukkes at enkelte tilregnelige lovbrytere allerede etter å ha begått en 

alvorlig forbrytelse som krenket andres liv, helse eller frihet, har vist en så farlig 

atferd at det av hensyn til beskyttelsen av samfunnet må kunne reageres med 

forvaring dersom tidsbestemt straff ikke anses for å være tilstrekkelig.” 
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Uttalelsen kan tas til inntekt for at prediksjon på bakgrunn av den pådømte handling 

forutsettes forsvarlig. Men den kan også tas til inntekt for at prediksjonssikkerheten 

består og beviskravet senkes. Faktoren har i alle tilfelle kommet til utrykk i 

bestemmelsens ordlyd, hvor det heter at det ”skal legges vekt på den begåtte 

forbrytelsen eller forsøket”. 

 

4.3.4 Tidspunktet for vurderingen 

 Utvalget fremhevet på side 106 i punkt 4.2 at tidspunktet for vurderingen vil være 

bestemmende for i hvilken grad prediksjon lar seg gjennomføre. I forhold til tidspunktet 

for farlighet skriver de at:  

 

”… når denne tidsbestemte straff ville bli lang vil grunnlaget på domstiden for å 

bedømme lovbryterens farlighet etter utholdt straff, være tilsvarende dårligere.  

… 

Bedre grunnlag for en relevant farlighetsbedømmelse vil man sannsynligvis ha 

etter noen års fengselsstraff, i alle fall dersom denne straff også har inkludert 

forsøk med domfelte under friere forhold, f.eks. ved permisjoner. ”  

 

Utvalget legger altså til grunn at det er enklere å predikere kort framover, enn langt 

fremover i tid, og at årsaken til dette er nærheten til objektive kjensgjerninger.  

 

I Ot.prp.nr.87 (1993-1994) på side 83 og 84 refereres det fra utvalget:  

 

”Når den begåtte kriminalitet gir grunnlag for en meget lang tidsbestemt 

fengselsstraff, vil man vanligvis kunne si at denne straff bør være tilstrekkelig til å 

beskytte samfunnet mot den fare domfelte på domstiden representerer. Det vil i 

disse tilfeller også vanligvis være langt mer usikkert om domfelte fortsatt er farlig 

etter utholdt staff, enn når denne straff er av kort varighet… Det kan anføres at 

man aldri vil ha et forsvarlig grunnlag for å forutsi gjentakelse av alvorlig 

kriminalitet og gi dom på forvaring når alternativet er en tidsbestemt 

fengselsstraff på f.eks. fengsel i 15-21 år. ” 
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Isolert sett kan denne uttalelsen klart tas til inntekt for at det ikke vil la seg gjøre å 

predikere langt inn i fremtiden. Imidlertid slutter Departementet seg til utvagets 

konklusjon på dette spørsmål:  

 

”Utvalget har vurdert å lovfeste at forvaring bare kan idømmes der den alternative 

fengselsstraffen ikke ville ha oversteget seks til åtte år, men har kommet til at det 

ikke bør stilles opp noen absolutt grense her. Det vil i praksis kunne være behov 

for en tidsubestemt reaksjon selv om alternativet er lang fengselsstraff.” 

 

Det at departementet fastslår at det er ”behov for en tidsubestemt reaksjon”, er et utrykk 

for et ønske om samfunnsvern også etter lange tidsbestemte straffer. Ettersom graden av 

samfunnsvernet avgjøres av resultatet på prediksjonsvurderingen, tar departementet ved 

en slik vurdering implisitt stilling til prediksjonsvurderingen. Det legges til grunn at det 

kan være fare for gjentakelse også etter den tidsbestemte straff. En slik konstatering 

taler for at det samtidig er tatt stilling til om det i tilstrekkelig grad er mulig å predikere. 

Utsagnet slik det fremstår i sin nyanserte form, ved at det legges til grunn at det kun er 

ved unntakstilfeller så vil være tilfelle, taler for at prediksjonskompetansen forutsettes å 

foreligge. Imidlertid kan det ikke utelukkes at uttalelsen tvert imot, innebærer et senket 

beviskrav.  

 

4.3.5 Psykisk avvikende tilstand 

Utvalget fastslo at:   

 

 ”… man [har] et relativt godt grunnlag for slik forutsigelse i de mer sjeldne 

tilfeller hvor det er tale om en psykisk sterkt avvikende person som er på grensen 

til å være utilregnelig, og allerede har begått en alvorlig volds- eller voldspreget 

forbrytelse. Prediksjonsspørsmålet vil for enkelte av disse kunne defineres som 

liggende nær psykiatriens kompetanseområde. Men hvor det dreier seg om mer 

alminnelig karakteravvik, er man uten særlig støtte i noen anerkjent vitenskaplig 

disiplin. ” 
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Dette viser at psykiske tilstand er avgjørende, men at det forusettes at i så tilfelle må 

faktoren virke i kombinasjon med en annen prediksjonsfaktor; tidligere begått 

forbrytelse.  

4.3.6 Miljøtilhørighet 

I ordlyden i strl § 39 c første alternativ er det presisert at det skal legges vekt på ” … 

lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne”. 

 

Departementet uttaler om dette at  

 

”Momentene i denne vurderingen vil først og fremst være lovbryterens atferd og 

sosiale og personlige utvilkling i de senere år. Videre må prognosen for 

lovbryterens sosiale situasjon vurderes. Vedkommendes miljøtilhørighet, hans 

forhold til alkohol og narkotika og hans seksualitet vil også være forhold som 

inngår i vurderingen.”139

 

Vekten av disse forhold er ikke nærmere presisert.   

 

4.3.7 Personell kompetanse  

 

Vi så at prediksjonskompetansen for psykiske avvik var forutsatt å ligge hos psykiatere, 

ellers er den forutsatt å ligge hos dommerne.  

 

Om det som er sagt om miljøtilhørighet har departementet uttalt at ”rettens vurdering 

må i første rekke baseres på opplysninger fra personundersøkelsen eller fra 

rettspsykiatrisk undersøkelse.” Men uttalelsen sier ikke noe om selve 

prediksjonskompetansen.  

 

Departementet uttaler om den personelle kompetansen at ”[d]er lovbryteren har sterke 

psykiske avvik, men likevel blir bedømt som tilregnelig, vil en psykiatrisk diagnose gi 

noe veiledning.” 
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4.4 Prøveløslatelse 

4.4.1 Innledning 

Prediksjonsvurderingen er ikke problematisert med et eneste ord i forarbeidene til 

straffegjennomføringsloven § 42. Heller ikke rundskriv Fst 4/99 som foregrep dagens 

lovbestemmelse, problematiserer vanskelighetene med å predikere fremtidig atferd. I 

NOU 1988:37 ble prøveløslatelsesordningen foreslått opphevet, men dette først og 

fremst grunnet i manglende mottaksapparat ved løslatelsen. Rettspraksis vedrørende 

spørsmålet finnes ikke.  

 

Tilbake for å fastslå innholdet i prediksjonsvurderingen står man da med ordlyden i 

strgjfl § 42 og retningslinjene til denne. Det vises til det som er sagt om den 

rettskildemessige vekten til retningslinjene i kapittel 3.3.  

 

På tross av at ordlyd og retningslinjer trekker i retning av to selvstendige og uavhengige 

vurderingstemaer ble det lagt til grunn at utilrådelighet som den klare hovedregel 

forutsetter fare for nye straffbare handlinger, og at de øvrige momenter som inngår i 

utilrådelighetsvurderingen i hovedsak belyser denne faren.140 I retningslinjene til strgjfl 

§ 42 er det nevnt tre øvrige faktorer av betydning for totalvurderingen. Retningslinjene 

fungerer i stor grad som en ”sjekkliste” for forvaltningen.  

 

4.4.2 Atferd under straffegjennomføringen 

Domfeltes atferd under soningen er et sentralt moment i utilrådelighetsvurderingen, jf. 

strgjfl § 42. Det er først og fremst disiplinærbrudd det siktes til i denne sammenheng. 

Disiplinærbrudd innebærer at det er begått en handling som kvalifiserer til reaksjon etter 

strgjfl § 40. For at disiplinærbrudd alene skal kunne føre til nektelse av prøveløslatelse, 

fremgår det av retningslinjene at domfelte må ha begått ”dokumenterte, gjentatte eller 

alvorlige disiplinærbrudd”.141 Det synes som om ett enkelt brudd kan være tilstrekkelig, 

så fremt det er alvorlig nok.  

 

 
139 Ot.prp.nr 87 (1993-1994) side 111. 
140Om denne fortolkning se kapittel 3.3. 
141 Retningslinjene til strgjfl § 42 punkt 3.45.2. 
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4.4.3 Grunn til å anta at nye straffbare forhold vil finne sted i prøvetiden 

Som nevnt ovenfor, legges det til grunn at det er dette som er bevistema. 

Retningslinjene har imidlertid skilt ut dette som et eget vurderingstema under 

utilrådelighetsvurderingen. 

 

Retningslinjene presiserer at dette momentet særlig gjelder for såkalte ”gjengangere”, 

altså de som tidligere har begått forbrytelser. Det sentrale er hvorvidt ”domfelte har en 

forhistorie og/eller atferd som tilsier at det er en reell fare for at det snarlig begås ny 

kriminalitet. ” I denne vurderingen skal det legges vekt på antall tidligere domfellelser, 

tidligere brudd på prøvevilkårene og om domfelte under soningen har vist vilje og evne 

til å endre sin atferd.  

 

Det er stilt kvalifikasjonskrav ved at en domfelt som gjennomfører færre en sin tredje 

dom ikke regnes som gjenganger, unntatt hvis han er dømt for mange forhold i samme 

dom. Det skal dessuten særlig sees hen til om forholdene ble begått under 

prøveløslatelse.  

 

4.4.4 Anmeldelse, tiltalebeslutning eller begjæring om forhørsrettspådømmelse 

Dette punktet dreier seg også om tidligere lovbrudd, såkalte ”uoppgjorte straffesaker”. 

Forutsetningen for at dette momentet alene skal kunne begrunne nektelse av 

prøveløslatelse, er at anmeldelsen for den straffbare handlingen har resultert i en 

tiltalebeslutning, alternativt begjæring om forhørsrettspådømmelse. Videre må 

handlingen ha en strafferamme på mer enn 1 års fengsel. Det fremgår av retningslinjene 

at forhold lenger tilbake i tid enn 2 år, beregnet fra utholdt to tredjedels tid, normalt ikke 

bør vurderes. Det at anmeldelsen må ha resultert i en tiltalebeslutning, innebærer at 

mistanken må være av en viss styrke. 

 

4.4.5 Unnlatt oppmøte til straffegjennomføring til angitt tid 

Forutsetningen for at unnlatt oppmøte skal føre til nektelse av prøveløslatelse, er at det 

går klart frem av innkallingen til soningen at slik unnlatelse kan medføre nektelse. 

Unntak gjelder når fangen selv møter til soning innen en uke etter oppmøtetidspunkt. 
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4.4.6 Domfelte motsetter seg prøveløslatelse 

Domfelte har en viss valgfrihet med hensyn til spørsmålet om prøveløslatelse. Han kan 

motsette seg prøveløslatelse. Dette må imidlertid skje uttrykkelig og fangen må ha en 

akseptabel grunn. Retningslinjene nevner bl.a. velbegrunnet frykt for å begå ny 

kriminalitet. Her er det altså domfeltes egen vurdering av fremtiden som legges til 

grunn.  

 

4.4.7 Andre momenter 

Etter retningslinjene er disse momentene imidlertid ikke uttømmende. I justiskomiteens 

innstilling så vi at hensynet til den allmenne rettsfølelsen er forutsatt å være et relevant 

hensyn.142  

 

4.5 Forholdet mellom prediksjonsfaktorene i de ulike bestemmelsene 

4.5.1 Problemstilling 

Det fremgår av kapittel 4.2.1 og 4.3.1 at evnen til prediksjon er usikker. Et middel for å 

få presisert denne usikkerheten, vil være å vurdere premissene for vurderingene isolert 

og mot hverandre. Spørsmålet er i hvilken grad premissene er konstante og konsekvent 

anvendt for de tre ulike prediksjonsvurderingene, og hvilken betydning det har om så 

ikke er tilfelle. 

 

Det må antas at enkelte av faktorene som er betegnet forskjellig i noen grad overlapper 

hverandre. Jeg vil i det følgende konsentrere meg om følgende faktorer: tid i relasjon til 

når forbrytelsen ble begått i forhold til vurderingstidspunktet og i relasjon til hvilket 

fremtidig tidspunkt prediksjonen retter seg mot, forbrytelsens art, tidligere forgåelser 

og personell kompetanse. Faktoren miljøtilhørighet for forvaring, er såpass upresis og 

vidtfavnende, at den må forutsettes relevant også for de øvrige bestemmelsene. Jeg har 

også funnet den spesielle faktoren unnlatt oppmøte til soning for 

prøveløslatelsesbestemmelsen lite egnet for en sammenligning, selv om det sikkert i 

noen grad kan tenkes vektlagt i farevurderingen ved varetektfengsling hvis 

vedkommende har unndratt seg politiet, og tilsvarende for forvaring.  
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Det forutsettes i det følgende at det som i forarbeidene er uttalt om 

prediksjonsvurderingene, utelukkende sikter mot prediksjonsevnen, slik at 

beviskravsutformingenes eventuelle ivaretakelse av andre hensyn, ikke virker inn på 

selve prediksjonsvurderingen. Om hensynene skulle virke inn vil det være et utslag av 

gjenbruk, dessuten vil bruken være rettet mot feil tema, bevisvurdering framfor 

beviskrav. 

 

4.5.2 Tid som prediksjonsfaktor  

Prediksjonsvurderingen i de tre bestemmelsene knytter seg som vi har sett til fire ulike 

tidspunkter.  

 

Etter strl § 39 c er prediksjonsvurderingen knyttet dels til spørsmålet om det er 

gjentagelsesfare på domstidspunktet og dels til om det er gjentakelsesfare ved løslatelse 

fra ordinær tidsbestemt straff. 

 

Etter strpl § 171 første ledd tredje alternativ er vurderingen om det vil bli begått 

straffbare handlinger før pådømmelse av forholdet det er konstatert skjellig grunn til 

mistanke for.  

 

Etter strgjfl § 42 femte ledd er vurderingen om det vil bli begått lovbrudd i 

prøveløslatelsesperioden.  

 

I premissene til bestemmelsen om fengsling på bakgrunn av gjentakelsesfare fremgår 

det at de innvendninger som gjorde seg gjeldene mot sikringsinstituttet, ikke ble ansett 

relevante for varetekt, ettersom tilbakefallsfaren ved sikring og etter gammel 

forvaringsordning ble vurdert langt frem i tid, mens gjentakelsesfaren ved varetekt kun 

var knyttet til forutberegnelighet under saken. Også i premissene for 

forvaringsordningen er tidspunktet tillagt vekt, hvilket mulig er årsaken til differensierte 

beviskrav i forhold til tidspunktet for de to prediksjonsvurderingene. I retningslinjene til 

straffegjennomføringsloven er tidspunktet ikke tillagt vekt, eksempelvis skilles det ikke 

 
142 Innst. O. nr. 60 (2000-2001) side 28. 
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mellom korte og lange dommer.143 Det følger av forskriften til 

straffegjennomføringsloven at det etter nektelse skal foretas ny vurdering etter tre 

måneder for dommer opp til fem år, etter seks måneder ved dommer fra fem til tolv år 

og etter ett år ved dommer over tolv år, prediksjonen omhandler altså kun tidspunktet 

fram til neste vurdering.   

 

Det ovennevnte viser at det er samsvar mellom tidsfaktoren i premissene til 

bestemmelsene, ettersom det for alle er forutsatt at prediksjonen er sikrere kort fram i 

tid.  

 

Det er fastsatt lavere krav til bevisene der det predikeres langt fram i tid, grunnvilkåret i 

strl § 39 c, enn der det hvor det predikeres for et kortere tidspunkt, fengsling etter § 171 

første ledd tredje alternativ og vilkåret om ”nærliggende fare” i strl 39 c første og andre 

alternativ. Beviskravets utforming etter strgjfl § 42 er derimot lavt selv om det kun skal 

predikeres kort fram i tid. Hensynet til rettsregelens effektivitet, ved lave krav til 

bevisene, kan forsvare en slik utforming. Beviskravsutformingen synes også å samsvare 

med tid som prediksjonspremiss. 

 

Likevel er det enkelte forhold som rokker ved kvaliteten til prediksjonsfaktoren tid. For 

det første kan ikke kritikken mot sikringsinstituttet fullt ut gjøres gjeldene. Prediksjon 

av farlighet var et vilkår for i utgangspunktet å kunne idømme sikring, slik det også er 

etter forvaringsordningen. Kritikken mot sikringsinstituttet rettet seg således ikke 

utelukkende mot vurderinger langt fram i tid, men også mot prediksjonsvurderinger av 

den art som foretas ved varetektsfengsling på bakgrunn av gjentakelsesfare. 

 

For det andre er tidsfaktoren todelt, ettersom tid er funnet relevant i relasjon til 

tidsperioden prediksjonen skal dekke og for tidspunktet for den, angivelige, begåtte 

handling. Varetektsutvalget har utelukkende sett hen til den første vurderingen, mens 

det andre sentrale vurderingsgrunnlag, med forbrytelsen som det sentrale objektive 

holdepunkt, altså når forbrytelsen er begått, er utelukket fra drøftelsen. Det kan i praksis 

være atskillig tid mellom disse to tidspunkter. 

 

 
143 Prøveløslatelse finner ikke sted på dommer under 74 dager ubetinget fengsel, jf retningslinjene punkt 
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Samlet framstår imidlertid tid som prediksjonsfaktor konsistent og ensartet for 

premissene til alle tre bestemmelsene.  

 

4.5.3 Forbrytelsens art som prediksjonsfaktor 

Forbrytelsens art benyttes som prediksjonsindikator i to henseende. For det første er 

arten av det lovbrudd som allerede, angivelig, er begått ansett relevant, og for det andre 

er det relevant hvilke lovbrudd som forventes å bli begått i fremtiden. Disse to 

perspektiver er nært sammenbundet, og behandles her samlet. 

 

Av varetektutvalgets innstilling, som departementet senere sluttet seg til, er det lagt til 

grunn at mulighetene for å forutsi tilbakefall ved vinningsforbrytelser og narkotikasalg 

er større enn ved alvorlige voldsforbrytelser. Men det legges også til grunn at det for 

volds- og sedelighetsforbrytelser vil kunne foreligge holdepunkter ”som kan gi grunnlag 

for å frykte slike handlinger i nærmeste framtid”. I premissene til 

forvaringsbestemmelsen er det på sin side lagt til grunn at det kun er i de tilfeller der det 

er begått minst én alvorlig volds- eller voldspreget forbrytelse at prediksjon vil la seg 

gjennomføre. I retningslinjene til strgjfl § 42 er det ikke skilt eksplisitt mellom ulike 

forbrytelsers art. Imidlertid må det forutsettes at forbrytelsens art vil være relevant 

innenfor den helhetsvurdering forvaltningen foretar.  

 

Det ovennevnte viser at det er klare motsetninger for hvordan forbrytelsenes art benyttes 

som prediksjonsindikator. 

 

Disse fremhevede motsetninger kan nok i noen grad forklares ved at premissene, slik de 

her er fremstilt, er tatt ut av sin sammenheng. Premissene vil naturlig nok være styrt av 

hvilke rettsregler de skal underbygge, slik at premissene slik de fremstår kun retter seg 

mot prediksjonen som skal foretas ved praktiseringen av de ulike regler. Eksempelvis 

omfattes utelukkende voldslignende forbrytelser av forvaringsbestemmelsen. Dette 

synspunkt støttes også av at det i forarbeidene til varetektbestemmelsen synes å ha vært 

større fokus på den angivelige lovbryters livssituasjon, altså personkarakteristikk, og at 

forbrytelsens art er en følge av denne.  

 
3.45, men dette skyldes at man ikke ønsker å utvanne lengden av de helt korte straffer. 
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Til tross for disse innvedninger må motsetningene kunne tas til inntekt for mangel på en 

ensartet behandling av faktoren i som prediksjonspremiss. Dette må være særlig klart 

ettersom de ulike forbrytelsenes art settes direkte opp mot hverandre i behandlingen av 

varetektbestemmelsen.  

 

Den manglende ensartede behandling av art som faktor må sees som et utrykk for at 

forbrytelsens art ikke er en klar indikator for fremtidige handlinger, og må tillegges 

begrenset vekt som prediksjonsindikator.  

 

4.5.4 Tidligere forbrytelser  

Særlig for forvaringsbestemmelsen er tidligere forgåelser fremhevet som en betydelig 

prediksjonsindikator, men også for varetektbestemmelsen må denne faktoren forutsettes 

relevant, ettersom arten på forbrytelsen i noen grad refererer seg til 

personkarakteristikk, les rusavhengige gjengangere. For prøveløslatelse er også faktoren 

vurdert relevant under betegnelsen ”gjengangere”, jf, kapittel 4.4.3. Dessuten er den 

relevant der det legges til grunn at det er tatt ut tiltalebeslutning eller sendt inn 

begjæring om forhørsrettspådømmelse. Denne faktoren synes å være konsistent brukt av 

lovgiver.  

 

Under store deler av lovgivningsprosessen var det forutsatt et vilkår for idømmelse av 

forvaring etter § 39 første alternativ, om var at lovbryteren minst en gang tidligere 

hadde begått en alvorlig forbrytelse. Dette var ansett som en betydningsfull 

prediksjonsindikator, jf. kapittel 4.3.2. Vilkåret ble også brukt som en sentral del av 

begrunnelsen for at kritikken mot usikkerheten knyttet til prediksjonsordningen ikke 

kunne gjøres gjeldene. Krikken var basert på Justisdepartementets uttalelse i 

Kriminalmeldingen, hvor det var lagt til grunn, for forvaring, at grunnlaget for 

prediksjon på ”bakgrunn av tidligere kriminalitet og personlighetsvurderinger bygger på 

et nokså tvilsomt grunnlag. Det ses da bort fra et fåtall ekstreme tilfeller som f. eks 

gjentatt farlig voldskriminalitet.”144  I Ot.prp.nr. 46 (2000-2001) Om lov om endringer i 

straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige 

 
144 St. meld 104 (1977-1978) side 128 flg. 
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utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§ 238 og 239) 

endret Justisdepartementet standpunkt, ved at det skulle være mulig å idømme forvaring 

også i de tilfeller der det ikke tidligere var begått en forbrytelse.145 Etter at vilkåret er 

frafalt, kan kritikken som ble reist ikke lenger avvises på samme grunnlag, hvilket taler 

for at vekten for faktoren i noen grad må nedbetones. Imidlertid må det presiseres, at 

uttalelsen kan forstås dit hen at det finnes unntak, slik at prediksjon enkelte ganger kan 

finne sted uten denne faktoren. Uttalelsen kan også forstås som en utvidelse av 

anvendelsesområde for bestemmelsen eller som et senket beviskrav.   

 

Til tross for manglende konsistens gjennom lovgivningsprosessen, må nok 

prediksjonsfaktoren for det alt vesentlige anses å være tillagt betydelig vekt fra 

lovgivers side. Dette viser seg særlig ved at det er satt som et absolutt vilkår i strl § 39 c 

andre alternativ. Likefullt er det manglende intern konsistens når grunnlaget for 

avvisning av kritikken som ble reist ikke lenger foreligger. 

   

4.5.5 Personell prediksjonskompetanse 

Det er lagt til grunn for varetektbestemmelsen og forvaringsbestemmelsen at dommeren 

vil være egnet til å foreta prediksjonsvurderingen. I de tilfeller der lovbryterens 

sinnstilstand grenser til det utilregnelige, er det for forvaringsbestemmelsens del lagt til 

grunn at psykiaterne har prediksjonskompetanse, hvilket hviler på forutsetningen om at 

sinnstilstanden i seg selv kan medføre gjentakelsesfare.  

 

For strgjfl § 42 er dette spørsmål ikke vurdert, men bestemmelsen forutsetter at ansatte i 

Kriminalomsorgen besitter en slik kompetanse. De myndighetsberettigede i 

forvaltningen trenger verken være jurister eller leger. Det at dommerne forusettes å ha 

prediksjonskompetanse, utelukker imidlertid ikke at også at Kriminalomsorgen kan ha 

slik kompetanse. De personelle premissene er således ikke motstridene.   

 

4.5.6 Konklusjon 

I all hovedsak ble det konstatert konsensus i bruken av prediksjonsfaktorene. Imidlertid 

var ble bruken av forbrytelsens art som faktor tidvis funnet inkonsekvent. Vekten av 

 
145 Se Ot.prp. nr 46 (2000-2001) punkt 4.3.3.  
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faktoren tidligere forbrytelse kan, under tvil, i noen grad synes nedbetonet for 

forvaringsbestemmelsen grunnet endring av premissene, jf kapittel 4.5.4. Disse to 

forhold gir et uttrykk for at de usikkerheter som ble presentert innledningsvis for 

varetekt og forvaringsbestemmelsen, i kapittel 4.2.1 og 4.3.1, må anses noe større enn 

den uttalte.  

 

4.6 Forholdet mellom beviskravenes semantiske uttrykk og premissene 

4.6.1 Problemstilling og begrunnelse for denne  

Spørsmålet er om beviskravene kan tenkes oppfylt på bakgrunn av den 

bevisvurderingen som følger av premissene presentert i de to foregående kapitler.  

 

Problemstillingen kan forstås todelt. For det første som et spørsmål om forholdet 

mellom beviskravene, slik lovgiver har uttrykt dem, og premissene for 

bevisvurderingen. For det andre som et spørsmål om beviskravene, slik de fremstår 

rettsdogmatisk i kapittel 3, står seg mot bevisvurderingen i praksis. Dette kan sees i lys 

av den variant av verdifrekvensteorien der kausalitet er et spørsmål om bevisenes 

egnethet til å indikere en fremtidig forbrytelse, jf. kapittel 1.5.2. 

 

Det er imidlertid en hybrid mellom disse to spørsmål som reises her. Beviskravet slik 

det fremstod rettsdogmatisk i kapittel 3 vil vurderes opp mot de premisser lovgiver har 

forutsatt for bevisvurderingen. Årsaken til at problemstillingen stilles slik, er den 

begrensede tilgangen til den faktiske overveielse som finner sted i bevisvurderingen, 

blant annet som følge av de begrensende krav til begrunnelse. Det vil således trolig 

være lite å hente ved å se på premissene for domstolenes anvendelse av 

prediksjonsfaktorene. Det ville i alle tilfelle sprenge avhandlingens rammer å redegjøre 

omfattende for dette spørsmål.146  

 

Løsningen ved å se hen til lovgivers premisser mener jeg må være forsvarlig, fordi det 

metodiske og logiske utgangspunktet må være at lovgivers premisser følges også i 

praksis. Imidlertid er det to, nært beslektede, forhold som gjør at dette utgangspunkt må 

modereres når det er snakk om premisser for bevisvurderingen.  
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For det første har vi sett at beviskrav virker i et rettslig område hvor lovgiver har 

tradisjon for å overlate til domstolene å fastlegge det nærmere innhold i reglene, jf. 

kapittel 1.3.3. Den nære sammenheng mellom beviskrav og bevisvurdering gjør at 

premissene for bevisvurderingen i noen grad også må forutsettes overlatt til de som 

faktisk utfører den.  

 

For det andre befinner bevisvurderingen seg utenfor den normative delen av jussen. 

Klart er det at lovgivers premisser må være relevant og vektig der premissene inngår i 

en normativ prosess som fastlegging av gjeldene rett i hovedsak kan sies å være. Mindre 

klart er det at disse premissene gjør seg gjeldene i en deskriptiv prosess som 

bevisbedømmelse er, hvor formålet er å nærme seg det aletiske nivå.  

 

Særdeles overfladisk vil jeg nå se om prediksjonsmomentene er vurdert relevante i 

praksis. 

 

Jeg har ikke funnet holdepunkter for at høyesterett ved noen anledning har avist noen av 

faktorene. For varetektbestemmelsen og forvaringsbestemmelsen viser avgjørelsen 

inntatt i Rt-1998-2069, som gjaldt spørsmålet om det at det ikke var ilagt sikring fordi 

gjentakelsesfare ikke forlå skulle være bindende for varetektspørsmålet, at samtlige av 

de i kapittel 4.2 og 4.3 behandlede faktorer var tatt i betraktning. At faktorene fortsatt er 

aktuelle for forvaringsbestemmelsens del, også etter lovendring, fremgår eksempelvis 

av Rt-2002-1673. I forhold til prøveløslatelsesbestemmelsen har Kriminalomsorgens 

sentrale forvaltning opplyst at alle nektningsgrunnlag opplistet i retningslinjene til 

strgjfl § 42, anses relevante i spørsmålet om løslatelse skal finnes utilrådelig og at 

retningslinjene følges opp i praksis.147  

 

Det ovennevnte viser at lovgivers premisser også følges i praksis. Graden av vekt de 

tillegges, kan vi imidlertid ikke være sikre på. 

 

 
146 Om denne problematikk, se Høgberg kapittel 2.2. 
147 Telefonsamtale den 12. oktober 2004 med Elisabeth Barsett, underdirektør juridisk seksjon. 
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4.6.2 Gjelder det et kvalifikasjonskrav for anvendelse av premissene? 

Før det tas stilling til om beviskravene kan tenkes oppfylt på bakgrunn av 

bevisvurderingen som følger av premissene, må det stilles spørsmål om det gjelder et 

beviskrav for at faktorene kan legges til grunn i prediksjonsvurderingen. Altså om det 

gjelder et kvalifikasjonskrav før prediksjonsfaktorene kan anvendes.  

 

Lovgivningen besvarer ikke spørsmålet. Det fremgår imidlertid av Rt-2004-209 i 

tilknytning til spørsmålet om det tidligere var begått en forbrytelse at:  

 

” kravet til bevis for en slik forgåelse … i praksis [vil] være det samme som ved 

bevis for skyldspørsmålet, jf. Ot.prp. nr 87 (1993-1994) side 111 og 

Matningsdal/Bratholm, Straffeloven, 2. utgave, side 318.”  

 

I forarbeidene det henvises til, heter det at  

 

”… forvaring - i likhet med særreaksjonen for utilregnelige – [er] en så 

inngripende reaksjon at det må være riktig langt på vei å anvende samme 

bevisbyrderegel ved spørsmålet om tiltalte tidligere har begått en handling som 

nevnt i nr 1, som ved spørsmålet om vedkommende er skyldig etter den aktuelle 

tiltalebeslutningen.”148

 

Av dommen og begrunnelsen i forarbeidene kan det synes som om beviskravet ikke er 

absolutt, men at det strafferettslige beviskrav i hovedsak vil gjelde som et 

kvalifikasjonskrav, jf. ”i praksis” og ” langt på vei”. Det er i kildene ikke gitt noen 

hentydninger om hva som skulle bergunne et svakere krav.  

 

Uttalelsen viser at det er reaksjonen som begrunner beviskravet. Men en bør stille 

spørsmålet om det i lys av reaksjonens strenghet bør fastsettes et beviskrav knyttet til et 

prediksjonspremiss. Det presiseres at prediksjonspremisset omhandler den tidligere 

handlingen og at skyldkonstatering som sådan ikke er bestemmende for premissets 

relevans. 

 

 
148 Ot.prp.nr.87 (1993-1994) side 111.  
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Avveiingen mellom reaksjonens strenghet (rettssikkerhet) og behovet for samfunnsvern 

ivaretas også i beviskravsutformingen knyttet til prediksjonsvurderingene. Hensynet til 

rettsikkerhet tilsier altså ikke behov for et forutgående beviskrav, ettersom usikkerheten 

knyttet til prediksjonspremisset i alle tilfelle vil manifestere seg i det endelige 

prediksjonsresultat. Følgen av kvalifikasjonskravet er, for de tilfeller der man ikke 

finner beviskravet oppfylt, at prediksjonsfaktoren fjernes fra prediksjonsvurderingen. 

Hvilket kan tenkes avgjørende for at prediksjonskravet ikke finnes oppfylt til tross for at 

det er ”nærliggende ” fare eller grunn til å anta” at det blir begått nye straffbare 

handlinger.  

 

Årsaken til at det er fastsatt et slikt kvalifikasjonskrav, kan tenkes å være at det 

strafferettslige beviskrav - der det konstateres straffeskyld - står sterkt i norsk 

rettstradisjon. Det kan ikke utelukkes at dette kravet er så iboende at det også har vært 

forutsatt under utformingen av prediksjonskravene, slik at det indirekte er forutsatt at 

hensynet til rettsikkerhet anvendes to ganger. Hvis så ikke er tilfelle, hvilket heller ikke 

kan utelukkes, innebærer kvalifikasjonskravet en økning av rettsikkerheten på 

bekostning av lovgivers egentlige intensjoner.   

 

Hovedreglen bør derfor være at det ikke oppstilles beviskrav begrunnet i reaksjonens 

strenghet eller andre hensyn som er ivaretatt i og med utformingen av 

prediksjonskravet. De lege lata er det klart at det gjelder et unntak fra denne 

hovedreglen, jf. ovennevnte avgjørelse. Modifikasjonen vi så dommen åpne for bør 

derfor benyttes.149  

 

Spørsmålet er om det finnes flere unntak og om andre hensyn enn de som er ivaretatt i 

prediksjonskravet tilsier at det oppstilles et kvalifikasjonskrav.  

 

Harmonihensyn tilsier at det er klart at unntaket også vil gjelde for § 39 c andre 

alternativ, særlig ettersom prediksjonspremisset er et gjort til et absolutt vilkår. Jeg 

finner ikke noe rettslig grunnlag for ytterligere unntak. Andre hensyn, for eksempel 

hensynet til å unngå å legge til grunn et belastende faktum for fornærmede, vil kunne 

tilsi anvendelse av et beviskrav som kvalifikasjonskrav for å kunne bygge på et 

 
149 Jacobsen side 131 bortfortolker modifikasjonen.  
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prediksjonsprinsipp.150 Tilsvarende for varetektbestemmelsen og 

prøveløslatelsesbestemmelsen. 

 

Varetektbestemmelsens struktur, med to kumulative vilkår, indikerer at det i hovedsak 

vil være de samme bevis som vurderes under grunnvilkåret og tilleggsvilkårene. I så 

tilfelle vil det indirekte finne sted en kvalifikasjon i og med grunnvilkårets krav om at 

det foreligger ”skjellig grunn til mistanke ”. Det er imidlertid ingen hensyn som tilsier et 

absolutt krav til at kun de samme bevis må anvendes under begge temaer. 

 

Av retningslinjene til straffegjennomføringsloven følger det særskilte beviskrav knyttet 

til enkelte bestemmelser. Beviskravet for ileggelse av disiplinærreaksjon er her utformet 

som et krav til at det ”… foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for at en innsatt 

har begått en handling som kvalifiserer til en reaksjon (mer enn 50 %)…”.151

 

Der slike formaliserte forhold legges til grunn, synes det rimelig at det faktisk er ilagt en 

reaksjon, hvilket vil innebære at det legges til grunn et kvalifikasjonskrav. 

Retningslinjene til straffegjennomføringsloven må imidlertid sees som retningslinjer for 

skjønnet, og det er således ingen rettslig skranke for hva som kan inngå i 

prediksjonsvurderingen. Unntak kunne tenkes oppstå der langvarig og fast 

forvaltningspraksis resulterer i en rettslig skranke.152   

 

Hovedregelen må etter dette være at det ikke gjelder et kvalifikasjonskrav for 

prediksjonsfaktorene. Et klart unntak har vi for faktoren tidligere straffbare forhold 

etter strl § 39 c. 153

 

4.6.3 Varetektbestemmelsen  

Det ble lagt til grunn at beviskravet knyttet til prediksjonsvilkåret i strpl § 171 tredje 

alternativ, måtte kunne uttrykkes som et krav om at det forelå en ”særlig nærliggende 

 
150 Se Strandbakken side 489.  
151 Retningslinjene til strgjfl kapittel 3.43.  
152 Eckhoff og Smith side 306-310. 
153 I tilknytning til foreliggende konklusjon kan det nevnes at Jacobsen innfortolker i strl § 39, som 
omhandler overføring til til tvunget psykisk helsevern, et krav om at den begåtte forbrytelsen må utgjøre 
et ”reelt element” i grunnlaget for gjentakelsesfaren, se Jacobsen side 104-107. Jeg ser ikke at det er 
grunnlag for å oppstille et slikt absolutt krav. Problemstillingen forfølges ikke videre.  
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fare” for gjentakelse. Dette semantiske uttrykk er ment å gi uttrykk for en sterk grad av 

sikkerhet, og som vi har sett det strengeste av de i oppgaven behandlede beviskrav.  

 

Verken varetektsutvalget eller Justisdepartementet henviser eksplisitt til i hvilken grad 

det er mulig å predikere, og vi er derfor, for å få fastslått dette, henvist til en nærmere 

fortolkning av forarbeidene.  

 

Utgangspunktet som legges til grunn, fremgår av departementets uttalelse i den tidligere 

Kriminalmeldingen, hvor det heter at prediksjon bygger på et ”tvilsomt grunnlag”.154 

Men dette fravikes av departementet med den begrunnelse at tidspunktet vurderingen 

skal knyttes til ikke er det samme ved varetekt som ved forvaring. Det heter: 

 

”Justisdepartementet antar at situasjonen er noe annerledes ved vurderingen av 

forutberegnlighet for nye lovbrudd under saken. Her vil det kunne foreligge 

konkrete holdepunkter for å trekke slutninger om siktedes handlingsmønster i den 

nærmeste fremtid.” 155

 

Denne uttalelsen kan forstås som at det legges til grunn at tilstrekkelig 

prediksjonskompetanse finnes, men gir også utrykk for en usikkerhet knyttet til verdien 

av tidsmomentet som prediksjonsfaktor. Det vises også til at varetektfengsling kan finne 

sted lenge etter det angivelige forhold er begått. Det at departementet kun antar, og ikke 

bruker utrykk som ”legger til grunn” eller lignende, må forstås som en usikkerhet i 

forhold til det faktum som legges til grunn for utformingen av rettsregelen. Skal man 

forflytte seg fra en vurdering som bygger på et ”tvilsomt grunnlag” til en vurdering som 

kan munne ut i en konklusjon hvor det fastslås en ”særlig nærliggende fare”, taler mye 

for at man må kunne kreve at det konstateres at vurderingstemaet er annerledes. Det at 

antagelsen er knyttet til at situasjonen er ”noe annerledes”, taler derfor for at 

departementet ikke fravek utgangspunktet i særlig grad. Dette synspunktet støttes også 

av den begrensede begrunnelse som ligger til grunn for fravikelsen av utgangspunktet.  

 

Det ovennevnte tilsier at det trolig ikke er samsvar mellom premissene og det 

semantiske utrykk beviskravsutformingen har fått.   

 
154 St.meld. 104 (1977-1978). 
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4.6.4 Forvaringsbestemmelsen 

4.6.4.1 Kravet til ”nærliggende” og ”særlig nærliggende” fare 

I kapittel 3.1.5 ble det fastslått at det var behov for en harmonisering av strl § 39 første 

og andre alternativ. Spørsmålet er så om kravet til ”nærliggende fare” kan oppfylles av 

premissene, slik de fremkommer i forarbeidene.  

 

Det at departementet legger til grunn at det er ”vanskelig å identifisere sikkert slike 

lovbrytere”, gir isolert et utrykk for at det er en utfordring, men at slik prediksjon lar seg 

gjennomføre. Sees uttalelsen i sammenheng med Særreaksjonsutvalget sitt utgangpunkt, 

som også departementet sluttet seg til, hvor det ble lagt til grunn at det ”ikke foreligger 

en vitenskapelig fundert metodikk med høy grad av pålitelighet…”, må det imidlertid 

legges til grunn at utgangspunktet er at prediksjon er usikkert.  

 

Det at prediksjonsvurderingen er usikker, støttes ytterligere opp ved at enkelte 

prediksjonsfaktorer blir fremhevet, og det blir lagt til grunn at når disse foreligger ”vil 

grunnlaget for farlighetsbedømmelse være bedre enn i andre tilfeller”. Ytterligere 

underbygges usikkerheten ved at departementet fremhever viktigheten av å bygge 

prediksjonsvurderingen på objektive momenter.  

 

Etter dette må det legges til grunn at det av premissene følger en usikkerhet knyttet til 

prediksjonsvurderingen. Graden av denne usikkerhet er imidlertid vanskelig å fastslå 

ettersom det i forarbeidene ikke uttales noe eksplisitt om dette. Det at det legges til 

grunn at grunnlaget vil ”være bedre enn i andre tilfeller” der det foreligger objektive 

holdepunkter, gir i seg selv liten veiledning, ettersom sikkerheten for de ”andre tilfeller” 

ikke er fastslått. Det at en slik sammenligning ikke foreligger, taler i noen grad for at det 

ikke kan legges til grunn at det kan predikeres med særlig sikkerhet. Departementet 

uttaler dessuten eksplisitt at samfunnsvernet vektes tyngre enn det tapet av rettsikkerhet 

en usikker prediksjon fører med seg. Et slikt utsagn underbygger usikkerheten knyttet til 

prediksjon.  

 

 
155 Ot.prp.53 (1983-1984) Om lov om ikraftsetting og endring av den nye straffeprosessloven m.m. 
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Premissene må etter dette samlet sett forstås slik at hovedregelen er at det ikke kan 

predikeres med stor sikkerhet. Denne usikkerheten blir desto større der vi befinner oss i 

bestemmelsens andre alternativ, ettersom prediksjonsfaktoren ”forbrytelsens art” er 

ansett svakere av lovgiver, jf. kravet til særlig nærliggende fare for tilbakefall. Dette 

underbygges ytterligere ved at det kreves en nær sammenheng med en tidligere 

forbrytelse, altså en prediksjonsfaktor av samme art.  

 

Kravet til ”nærliggende fare”, er som det fremgår i kapittel 3.1.4 et relativt strengt krav. 

Heller ikke her synes det derfor å være samsvar mellom beviskravsutformingen og 

premissene for denne.   

 

Særreaksjonsutvalget oppsummering av prediksjonsspørsmålet underbygger denne 

konklusjon. Det heter i NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og 

særreaksjoner på side 105 at:  

 

”[d]et sier seg selv at man med en slik metode ikke kan oppnå en tilnærmet 

sikkerhet. Hvor høy grad av sikkerhet man kan oppnå, vil det være delte meninger 

om. Det blir uansett et verdispørsmål hvor høy grad av sannsynlighet for 

tilbakefall … som bør kreves før man finner det forsvarlig å sette i verk en 

strafferettslig særordning … . ”  

 

Nå kan det innvendes at uttalelsen synes å rette seg mot grunnvilkåret, men like fullt 

virker det her som om utvalget overser at beviskravet må befinne seg innenfor den 

sikkerhet som det er mulig oppnå.156

 

4.6.4.2 Grunnvilkåret 

I kapittel 3.1.2 fremgår det at rettskildene i liten grad gir veiledning for hvilket 

beviskrav som gjelder for grunnvilkåret isolert sett. Men de premisser som er gjort 

 
156Det fremgår også i NOU 1990:5 side 105 at ”[o]gså i Særreaksjonsutvalget har det vært en viss 
uenighet om hvilken grad av sikkerhet som skal legges til grunn før man finner det etisk forsvarlig å 
etablere en tidsubestemt særreaksjon”. Imidlertid synes det som den dissens det henvises til, som fremgår 
på side 116 og 117, bunner i en uenighet i når gjentagelsesfare kan statueres. For mens flertallet vil knytte 
dette hovedsaklig til tidligere handlinger over tid, mener mindretallet at det er indikasjon nok at det er 
begått flere handlinger uavhengig av tiden. Altså i første rekke ikke et verdispørsmål, men en diskusjon 
om når gjentakelsesfare kan statueres.  
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gjeldene for prediksjonsvurderingen generelt må, på grunn av vurderingstemaenes 

nærhet, også kunne legges til grunn her.  

 

De generelle prediksjonspremisser som ble behandlet i forrige kapittel, synes å være i 

samsvar med det relativt svake krav til bevis som grunnvilkåret krever. Spørsmålet blir 

så om den spesielle prediksjonsfaktoren tid endrer dette utgangspunkt. Det er som vi har 

sett, forutsatt vanskelig å predikere langt frem i tid, og spørsmålet retter seg mot de 

tilfeller der alternativet er lange dommer.   

 

Det ble lagt til grunn at det kun var unntaksvis man ville kunne finne grunnvilkåret 

oppfylt når alternative var lange fengselsstraffer. Dette fremstod som en forsvarlig 

unntaksvurdering, som i realiteten ble vurdert ut i fra en bevisvurderingsbetraktning, jf. 

kapittel 4.3.4.     

 

Det synes på denne bakgrunn å samsvar mellom premissene og beviskravet for 

grunnvilkåret i strl § 39 c. 

 

4.6.5 Prøveløslatelsesbestemmelsen 

Det fremgår i kapittel 4.4 at det i forarbeidene til strgjfl § 42 ikke er uttalt noe i forhold 

prediksjonsvurderingen. Derfor er det ikke mulig å si noe om forholdet mellom 

premissene for prediksjonsvurderingen og beviskravsutforming. Det er spesielt at et 

vilkår som er bestemmende for en rettsregels materielle funksjon, ikke i større grad 

redegjøres for.157  

 

4.7 Premissenes innvirkning på beviskravsutformingen 

Så langt har vi sett på prediksjonspremissenes forhold til beviskravenes semantiske 

uttrykk og det er foretatt en komparativ sammenligning av premissene. Et annet 

spørsmål som reiser seg, er om premissene innvirker på beviskravsutformingen.  

 

 
157 En forklaring på den manglende redegjørelse kan kanskje være at prøveløslatelsesordningen ble 
strammet inn ved Fengselsstyrets rundskriv Fst 4/99 i 1999, og straffegjennomføringsloven av 18. mai 
2001 videreførte denne ”etablerte” rettstilstanden.  
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Formannen i varetektsutvalget ønsket som vi så å begrense varetektsfengsling ved 

gjentakelsesfare på bakgrunn av ”de betenkeligheter som tross alt knytter seg til 

ordningen”. Selv om det ikke uttales eksplisitt, er det nærliggende å anta at de 

betenkeligheter det henvises til, referer seg til vanskeligheten med å predikere. Hvis så 

er tilfelle, innebærer hans forslag om et økt beviskrav, at beviskravet skal avhjelpe 

usikkerheten knyttet til prediksjon.   

 

Departementet la også til grunn at den usikkerhet de innledningsvis forutsatte, i noen 

grad kan avhjelpes ved beviskravets utforming. Det het:  

 

”Etter gjeldene strpl § 228 nr 4 (”særlig grunn til å frykte for”) og ny strpl § 171 

første ledd nr 3 (”antas påkrevd for å hindre”) må denne faren referere til en 

faregrad ut over det normale og alminnelige. Dette kravet reduserer noe av 

spekulasjonsmomentet ved slik fengsling.” 158

 

Dette viser at et høyt beviskrav er forutsatt å avhjelpe prediksjonsusikkerhet.  

 

Også premissene for prediksjonsvurderingen etter forvaringsordningen inngår som en 

begrunnelse for beviskravet. I Ot.prp.nr 87 (1993-1994) punkt 8.4.3 fjerde spalte uttaler 

departementet til kritikken som har vært grunnet i prediksjonens usikkerhet at:  

 

”Departementet vil også presisere at vilkårene for idømmelse av den foreslåtte 

særreaksjonen er strenge, og at det forutsettes at færre vil bli idømt særreaksjon 

for tilregnelige etter forslaget enn antallet tilregnelige som er sikringsdømt etter 

dagens regler.” 

 

I kapittel 3.1.5 så vi også at det usikre prediksjonsgrunnlaget, mangelen på en 

forbrytelse med kvalifisert alvorlighetsgrad, lå til grunn for utformingen av et krav om 

”særlig nærliggende” i strl § 39 c andre alternativ, selv om hensynene beviskravet var 

satt til å ivareta, var de samme. Også dette viser at beviskravets utforming var forutsatt å 

avhjelpe usikkerhet i bevisvurderingen.  

 

 
158 Ot.prp. nr 53 (1983-1984) side 29. 
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Prediksjonens usikkerhet er altså gjort til en del av begrunnelsen for 

beviskravutformingen for varetekt og forvaringsbestemmelsen. For bestemmelsene, har 

beviskravet vært utformet relativt strengt, og utformingen er ment å hindre falske 

positive. Funnet kan i noen grad forklare det misforhold vi fant mellom bevisvurdering 

og beviskrav i kapittel 4.6. I forhold til prøveløslatelse finnes det ikke grunnlag for å 

fastslå om slike hensyn er tatt i betraktning. 

 

Spørsmålet er om man kan hindre falske positive ved å fastsette et høyt beviskrav. I 

utgangspunktet må dette spørsmål besvares benektende, ettersom selve 

prediksjonsvurderingen ikke lar seg gjennomføre med tilstrekkelig grad av sikkerhet. 

Utgangspunktet må i noen grad modereres ettersom et høyt beviskrav vil ha den 

funksjon at det kreves ytterligere holdepunkter, objektive og subjektive, sammenlignet 

med et lavere beviskrav, hvilket vil kunne resultere i et sikrere prediksjonsgrunnlag, slik 

at falske positive i større grad unngås.   

5 Avgrensning av beviskrav og beviskravets potensielle konsekvens 

5.1 Innledning  

I det følgende skal jeg benytte meg av sannsynlighetsbegrepet, selv om dette var noe jeg 

i utgangspunktet programforpliktet meg til å avstå fra.  

 

I kapittel 5.2 vil jeg benytte meg av sannsynlighetsregning. Sannsynlighetsregning er et 

logisk verktøy som forutsetter teoretisk eller eksperimentell sannsynlighet. 

Sannsynlighetsregninger er basert på teorier utledet fra aksiomer og definisjoner. Der 

sannsynligheter for ulike fenomener fastslås uavhengig av hverandre, kan verktøyet 

fortelle oss hva sannsynligheten for 1) at en av de to ulike hendelser vil skje og 2) hvor 

ofte de vil opptre samtidig. Jeg vil i kapittelet belyse betyningen av å avgrense 

bevistemaer rettslig, i et sannsynlighetsperspektiv, for hvordan tvil knyttet til ulike 

vilkår skal håndteres.  
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I kapittel 5.3 vil jeg benytte meg av sannsynlighetsbegrepet til å gi en grafisk 

fremstilling av antall potensielt falske positive en bevisvurdering og et beviskrav åpner 

for, basert på tenkt eksperimentell sannsynlighet.  

 

Fastleggingen av beviskrav hører naturlig hjemme i den rettsdogmatiske fremstilling i 

kapittel 3, men fordi betydningen av resultatet skal illustreres med bruk av 

sannsynlighetsregning har jeg forutsatt bevistemaenes dekningsområde, og plassert 

tolkningen i et eget kapittel på slutten. Jeg har også funnet det naturlig å fremstille dette 

i sammenheng med beviskravets potensielle konsekvens.  

 

I kapittel 5.4 følger konklusjon på de ovennevnte problemstillinger, samt en vurdering 

av dogmebruddet. 

 

5.2 Betydningen av tvil knyttet til flere vilkår under et bevistema 

5.2.1 Problemstilling  

 

Så langt i oppgaven er det hovedsaklig sett på bevistema som innholder utelukkende ett 

vilkår. I det følgende skal vi se nærmere på hvorfor dette beviskravet kun bestod av ett 

vilkår, samt redegjøre for situasjonen der flere vilkår inngår under ett beviskrav. 

Spørsmålet blir om tvil knyttet til flere vilkår innvirker på et samlet beviskrav.  

5.2.2 Matematisk grunnlag 

Det følger av multiplikasjonsregelen at samlet sannsynlighet for kumulative vilkår, A 

og B, vil være P(A) * P (B).159P står for probabiliy (sannsynlig). Det er en forutsetning 

at sannsynlighetene kan fastsettes uavhengig av hverandre, hvis ikke må den samlede 

sannsynlighet økes eller minskes.  

 

Hov viser i sine lærebøker hvordan det å avgrense bevistema blir avgjørende for hvilken 

sikkerhet rettsregelen krever. Dette kan for kumulative vilkår eksemplifiseres for 

eksempel med varetektbestemmelsen i strl § 171. Beviskravet knyttet til grunnvilkåret 

for å ilegge varetekt er uttrykt som et krav om ”skjellig grunn til mistanke” og som et 

 
159 Se Høyland og Wallø side 28 flg. 
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tilleggsvilkår må fengslingen ”antas påkrevd” for å hindre straffbare handlinger.160 Hvis 

man i et tankeksperiment velger å anse disse to vilkår som ett bevistema med ett 

beviskrav, for eksempel et krav om 60 % sannsynlighet, og anser at det var noe over 50 

% sannsynlig for at han hadde forbrutt seg og 70 % sannsynlig at han ville forbryte seg 

igjen, vil det etter multiplikasjonsreglen innebære at det er 0.50*0.70, altså 35 % 

sannsynlig at begge vilkårene er oppfylt samtidig. Ser vi det derimot vilkårene som to 

isolerte bevistema, og legger til grunn de samme sannsynligheter, ser vi at den samme 

bevisbedømmelsen resulterer i at beviskravene blir oppfylt.  

 

Andre ganger er vilkårene alternative. Sannsynligheten for at minst ett av flere 

alternative vilkår foreligger, følger av addisjonsregelen, P(A)+P(B) – P(A*B).161 Her 

legger vi sammen sannsynligheten (P) for A og B. Siden de tilfeller der A og B vil 

foreligge samtidig innefattes både i den oppgitte sannsynligheten for A og i 

sannsynligheten for B, trekkes sannsynligheten for de begge, som vi fant ved 

multiplikasjonsreglen, fra.   

 

Vi tenker oss at straffeprosessloven § 171 inneholder alternative vilkår. Som vi har sett 

tidligere åpner bestemmelsen for fire alternative tilleggsvilkår. Hvis vi nå tenker oss at 

det er 70 % sannsynlig at vedkommende igjen vil forbryte seg, og at det er 40 % sjanse 

for at det vil bli forspilt bevis, vil sannsynligheten for at ett av de to alternative 

vilkårene foreligger anses å være 0,70*0,40-(0,70*0,40), altså 82 % sannsynlighet. Hvis 

tilleggsvilkårene befinner seg under det samme bevistema, kan en slik sannsynlighet 

legges til grunn. 

 

Dette viser at det i lys av sannsynlighetsregning er avgjørende for bestemmelsens 

effektivitet, hvorledes bestemmelsene tolkes med hensyn til om de innholder ett eller 

flere bevistemaer, og om disse skal anses kumulative eller alternative. 

 

 
160 Det er i kapittel 3 forutsatt at beviskravene er atskilte. 
161 Se Høyland og Wallø side 20 flg.  
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5.2.3 Bestemmelsenes ulike bevistema 

5.2.3.1 Generelt om fastlegging av bevistema 

Det beror på tolkning om vilkårene i en bestemmelse er kumulative eller alternative og 

om vilkårene skal anses som ulike bevistema. I teorien er det lagt til grunn at 

hovedregelen er at hvert vilkår vurderes som et selvstendig bevistema, med mindre 

vurderingstema springer ut av samme sammenheng.162   

 

Slik jeg ser det må det sentrale spørsmål for å fastslå hva som skal utgjøre et bevistema 

være å vurdere om lovgiver har ment at vilkårene skal sees som et bevistema, herunder 

ta i betraktning sannsynlighetsregning. Bestemmelsens formål vil i en slik sammenheng 

være særlig relevant som tolkningsfaktor.  

 

Det presiseres at det i oppgavens kapittel 3 ble lagt til grunn at prediksjonsvurderingen 

utgjorde selvstendige bevistema, og dermed foregrep det kommende.  

5.2.3.2 Straffeprosessloven § 171 

For fengsling etter strpl § 171 er det et grunnvilkår at det er ”skjellig grunn til mistanke 

om en eller flere straffbare handlinger, som kan medføre fengsel i mer enn 6 måneder”.  

 

I tillegg kreves det for fengsling at ett av de fire alternative vilkår er oppfylt. Spørsmålet 

er om tvilen knyttet til disse vilkår skal vurderes etter addisjonsregelen. Ut fra en 

effektivitetsbetraktning svarer Hov positivt på dette spørsmål.163 Hans synspunkt er at 

lovgiver har ønsket å forebygge alle handlingene opplistet i de ulike alternativer, og ved 

å addere sannsynligheten for disse alternativene vil man finne det samlede 

sannsynlighetsuttrykk for at én slik handling vil bli begått. 

 

Mot en slik forståelse trekker imidlertid lovens ordlyd og struktur. Hvert enkelt av 

tilleggvilkårene er skilt ut særskilt, og var det meningen at tvilen knyttet til de ulike 

 
162 Skoghøy (2003) side 669-675. Hov oppstiller ikke noe utgangspunkt. Han poengterer at der loven er 
klar oppstår ingen problemer, han konkretiserer med enkelte kasus der han finner at det bør være ett 
bevistema, og legger deretter en pragmatisk tilnærming til grunn når han skriver: ”Det kan ellers være 
vanskelig å angi presist i hvilke tilfelle flere faktiske omstendigheter skal betraktes under ett, og når de 
skal anses som selvstendige bevistemaer. Praktiske overveielser vil spille atskillig rolle; vil det føre til 
rimelige resultater dersom de forskjellige tvilsspørsmål betraktes som selvstendige bevistemaer eller 
ikke?”, jf. Hov, Rettergang I, side 282-283.  
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alternativer skulle adderes, ville det vært naturlig at de ulike handlingsalternativer hadde 

vært opplistet i ett punkt. Dessuten har hvert alternativ hvert sitt utformede beviskrav, 

og disse er i bestemmelenes ordlyd forutsatt differensiert, hvilket taler for at hvert enkelt 

av dem bør vurderes isolert. Også alternativenes forskjellig art, og dermed ulike 

ivaretakelse av hensyn taler mot addisjon. Særlig fjerde fengslingsalternativ, der den 

siktede selv begjærer fengsling, skiller seg vesentlig fra de andre alternativer.  

 

Tilleggsvikårene må etter dette anses som separate bevistema. Unntak fra denne 

hovedregel kunne tenkes der begrunnelsen for fengsling etter de ulike vilkårene glir 

over i hverandre, eksempelvis vil begrunnelsen være overlappende der siktede forventes 

å ville påvirke et vitne, hvilket ville kunne innebære at tilleggsvilkår nummer to og tre, 

henholdsvis bevisforspillelse og gjentakelsesfare, var oppfylt. Imidlertid taler 

bestemmelsens klare struktur også her for at de differensierte beviskrav må slå 

igjennom, slik at tvilen knyttes til ett alternativ.      

 

Spørsmålet er så om tvilen knyttet til grunnvilkåret og tilleggsvilkår, bør kumuleres. 

Vilkårene er klart skilt fra hverandre. Dessuten retter grunnvilkåret seg mot en handling 

som er begått, mens tilleggvilkåret retter seg mot fremtiden, hvilket viser at vilkårene 

ikke springer ut av den amme sammenheng.  Struktur og ordlyd taler således for å anse 

vilkårene som to bevistema.164 At dette er slik bestemmelsen praktiseres, følger 

forutsetningsvis av en rekke høyesterettsavgjørelser, se for eksempel Rt-1998-2069. 

5.2.3.3 Straffeloven § 39 c 

Bestemmelsen forutsetter en i utgangspunktet todelt prediksjonsvurdering - én i forhold 

til gjentakelsesfare på domstidspunktet, og én i forhold til løslatelse ved fulltid. 

Vilkårene er som vi har sett, ikke alternative. Spørsmålet er om strl § 39 c krever at 

tvilen knyttet til prediksjonsvurderingene skal kumuleres, slik at bevistemaet knytter seg 

til tvilen for den totale prediksjon.  

 

 
163 Hov, Rettergang II, side 60. 
164 Når det skal fastslås hva som er sannsynligheten innenfor grunnvilkårets bevistema, kreves det at alle 
straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Mye taler for at tvilen knyttet til disse vilkår skal kumuleres, men at 
straffbarhetsvilkåret om tilregnelighet ikke inngår i kumulasjonen i de tilfeller der det reises sak om 
overføring til tvunget psykisk helsevern eller tungen omsorg, jf. strpl § 171 andre alternativ.   
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Hvis ”grunn til å anta” og ”nærliggende fare”, de uttrykte beviskrav vi fant i kapittel 

3.1.2 og 3.1.4, ble transformert til numeriske størrelser, for eksempel 25 % og 75 % 

sannsynlighet, ville et samlet beviskrav etter multiplikasjonsmodellen resultert i 

0.25*0.75. Altså et krav om ca 19 % sannsynlighet, som transformert tilbake til et 

semantisk nivå kanskje vil kunne karakteriseres som ”mulig”, eventuelt i det nedre 

sjiktet av ”grunn til å anta”.  

 

Høyesterett legger til grunn i Rt-2002-1667 at de to vilkårene ”… i noen grad går over i 

hverandre”. En slik forutsetning er ikke vanskelig å akseptere. Det synes naturlig å anta 

at det nettopp er en avhengighet mellom vurderingstemaene, i sær at prediksjonen rettet 

mot løslatelsestidspunktet forutsetter gjentakelsesfare på domstidspunktet. Nærhet 

mellom to vurderingstemaer kunne i utgangspunktet tas til inntekt for at 

sannsynligheten knyttet til hvert tema kumuleres, fordi vilkårene springer ut av den 

amme sammenheng.  

 

Imidlertid er vilkårene klart atskilt i lovens utforming. Bestemmelsen forutsetter en 

todelt vurdering, hvor kravet om ”nærliggende fare” fungerer som en kvalifikasjon før 

anvendelse grunnvilkåret. 

  

Spørsmålet er så om tvilen knyttet til bestemmelsens øvrige vilkår, nemlig forbrytelsens 

art og, etter strl § 39 c litra 2, at det er en ”nær sammenheng mellom den tidligere og 

den nå begåtte forbrytelsen”, bør kumuleres med den tvil som viser seg ved 

prediksjonsvurderingene. 

 

Det å avgjøre hvilke typer forbrytelser som omfattes av bestemmelsen er 

rettsanvendelse, og tvil her vil ikke vedkomme tiltalte. Dette taler for at eventuell tvil 

heller ikke bør kumuleres med bestemmelsens øvrige vilkår.165 Hva gjelder den 

konkrete overtredelsen, gjelder det strafferettslige beviskrav. Vilkåret om at det skal ha 

vært begått en alvorlig forbrytelse som krenket andres, liv, helse eller frihet kan på 

 
165 Imidlertid vil det være relevant hva slags forbrytelse som er begått når det skal fastslås om 
grunnvilkåret og tilleggsvikåret er oppfylt. Tvil knyttet til forbrytelsens karakter vil også kunne være 
relevant og avgjørende etter den fakultative vurderingen som følger av at strl § 39 c er en ”kan-
bestemmelse”. Det fremgår av Rt-2002-1677 at ”kan-skjønnet” skal benyttes restriktivt, men ”… særlig 
når den konkrete rettsanvendelsen skaper tvil… kunne likevel en slik skjønnsmessig vurdering ha 
betydning”.  
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mange måter sees som et utslag av en legal bevisbedømmelse i relasjon til 

prediksjonsvurderingene. Et slikt perspektiv kunne tale for at tvilen knyttet til vilkåret 

kumuleres med tvilen knyttet til prediksjonsvurderingen. Imidlertid vil den begåtte 

forbrytelse i de fleste tilfeller allerede inngå i vurderingen, en kumulasjon vil dermed 

innebære gjenbruk av usikkerheten. Det strenge beviskrav som gjelder for at det kan 

legges til grunn at en forbrytelse er begått tidligere, innebærer dessuten at det ikke vil 

bli nevneverdig forskjell mellom samlet tvil, og tvil knyttet til for eksempel 

prediksjonsvurderingen, om kumulasjon ble foretatt.  

 

I forhold til det særskilte vilkåret etter andre alternativ, som fastslår at det skal være nær 

sammenheng mellom tidligere og den nå begåtte forbrytelse, er også denne et utslag av 

en legal bevisbedømmelse knyttet til prediksjonsvurderingen, hvilket taler for at tvilen 

knyttet til vilkåret bør kumuleres med tvilen knyttet til prediksjonsvurderingene. 

Imidlertid må det også her antas at rettsanvenderen i prediksjonsvurderingene allerede 

vil ha tatt hensyn til denne sammenhengen, og at det således er fare for gjenbruk.  

 

Vilkåret om at det tidligere er begått en forbrytelse etter annet alternativ må også sees 

isolert. Nå vil ikke usikkerheten her være stor, ettersom det strafferettslige beviskrav 

gjelder for vilkåret, jf kapitel 4.6.2. I alle tilfelle vil prediksjonsvurderingen også ha tatt 

i betraktning usikkerheten knyttet til vilkåret, og om vilkåret ikke sees som et eget 

beviskrav, vil det innebære gjenbruk av usikkerheten  

 

Det ovennevnte viser at samtlige vilkår i § 39 c må anses som selvstendige bevistema. 

 

5.2.3.4 Straffegjennomføringsloven § 42  

Det ble tidligere i oppgaven lagt til grunn at vurderingstemaet etter strgjfl § 42 i all 

hovedsak var om det var fare for at det ble begått nye straffbare handlinger, og at 

forhold under soningen av straffen inngikk som et moment i denne vurderingen.166 

Imidlertid må også øvrige vilkår være oppfylt. Det kreves at to tredjedeler av straffen er 

gjennomført eller minst 60 dager, og dersom det kun er 14 dager igjen av soningstiden, 

kan man prøveløslates kun dersom tungtveiende grunner taler for det. Disse vilkår er 
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skilt ut for seg og står klart uten sammenheng med utilrådelighetsvurderingen etter 

femte ledd. Det synes derfor klart at vilkårene utgjør separate bevistema, og tvil knyttet 

til disse skal verken kumuleres eller adderes med tvil knyttet til 

utilrådelighetsvurderingen.   

 

5.3 Beviskravets og bevisvurderingens potensielle konsekvens  

Sannsynlighetsbegrepets natur er egnet til å belyse hvor mange ”sanne positive”, de som 

virkelig er farlige, og hvor mange ”falske positive”, de som i realiteten ikke er farlige, 

men finnes å være farlige, et beviskrav statistisk kan innebære. Sannsynlighetsregning 

er også egnet til å fremstille grafisk hvor mange ”falske positive”, premissene for 

sikkerheten i bevisvurderingen forutsetter kan bli i lagt reaksjon. 

 

Det klare utgangspunkt må være at det er beviskravet som angir hvilken risiko man er 

villig til å ta med hensyn til mengden falske positive, eller som vi har sett det uttrykt i 

NOU 1990: 5 på side 105 at:  

 

 ”[d]et blir uansett et verdispørsmål hvor høy grad av sannsynlighet for tilbakefall 

… som bør kreves før man finner det forsvarlig å sette i verk en strafferettslig 

særordning… ”.   

 

Beviskravet ”grunn til å anta” etter straffegjennomføringsloven § 42 må karakteriseres 

som et relativt svakt beviskrav. Det ligger klart lavere enn både ”nærliggende fare” etter 

strl § 39 c, første og andre alternativ og ” særlig nærliggende fare” etter strpl § 171 (1) 

tredje alternativ. Ordlyden trekker i retning av at rettsanvenderen ikke trenger å 

konstatere at det foreligger mer enn saklige utsikter eller en viss mulighet for et for et 

fremtidig lovbrudd. Hvis man trekker veksler på den subjektive sannsynlighetsteori, 

hvor et veddemåls odds definerer sannsynligheten, ville det ikke være urimelig å legge 

til grunn at en rettsanvender vil holde seg på den nedre halvdel av 

sannsynlighetsskalaen, og at oddsen derfor vil bli lav som følge av høy risiko. Altså at 

det ikke kreves at det er mer sannsynlig at det vil bli begått et lovbrudd, enn at det ikke 

vil bli begått. Det synes på bakgrunn av det ovennevnte forsvarlig å transformere det 

 
166 Merk at det ikke fra min side utelukkes en annen tolkning av bestemmelsen, og at framstillingen tok 



 

semantiske ”grunn til å anta” til 25 % sannsynlighet. Også beviskravet knyttet til 

grunnvilkåret om at tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig etter forvaringsbestemmelsen 

ble funnet uttrykt som et krav til ”grunn til å anta”, og kan derfor transformeres 

tilsvarende.  

 

For prøveløslatelsesbestemmelsen var det ingen holdepunkter for å fastslå sikkerheten i 

bevisvurderingen. I et slikt tilfelle kan sannsynlighet illustrere hvilken risiko beviskravet 

innebærer. Den verst tenkelige bevissituasjon, i et rettsikkerhetsperspektiv, har vi med 

et slikt beviskrav i de tilfeller der rettsanvenderen på det psykologiske nivået på 

bakgrunn av det epistemiske nivået konkluderer med at det er 25 % sannsynlig at alle i 

utvalget vil begå en fremtidig handling. I en slik situasjon åpner beviskravet for at alle 

nektes, og skulle prediksjonen slå til på det etterfølgende aletiske nivået, vil 3 av 4 av de 

som ble nektet utgjøre falske positive. 

 

Figur A:  

Falske positive Sanne positive 

 

 

 

 

0 %              50%           75 %           100 %

Figur A viser hvor mange falske positive beviskravet etter strgjfl § 42 og 

grunnvilkåret i § 39 c ved den verst tenkelige bevissituasjon åpner for.  

 

En tilsvarende fremstilling kan ikke gjøres for beviskravet i varetektbestemmelsen og 

for tilleggsvikårene i forvaringsbestemmelsen, ettersom lovgivers premisser for 

bevisvurderingen, slik vi fant dem i kapittel 4.5, viste at det var manglende samsvar 

mellom gjeldene beviskrav og premissene for vurderingen under beviskravet for disse 

bestemmelsene. Der bevisvurderingens sikkerhet er lavere enn den sikkerhet 

beviskravet krever, må det være bevisvurderingen som gir det reelle utrykk for hvilken 

risiko man er villig til å ta, i de tilfeller der reglene fremdeles manifesterer seg materielt.   

 

For varetektbestemmelsen viser fremstillingen i kapittel 4.6.3 at den baserer seg på en 

bevisvurdering med atskillig tvil knyttet til seg. Jeg mener at drøftelsen foretatt der, i lys 

av subjektiv sannsynlighet, kan forsvare en tilsvarende transformasjon fastsatt til 25 % 
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utgangspunkt i bestemmelsen slik den praktiseres.  



 

sikkerhet.  For kravet om ”nærliggende fare” etter strl § 39 første og andre alternativ 

synes det imidlertid å være lagt til grunn en noe sikrere bevisvurdering, og på bakgrunn 

av fremstillingen i kapittel 4.6.4, transformerer jeg bevisvurderingen til en sikkerhet på 

50 %. Fordi jeg finner sikkerheten knyttet til grunnvilkåret i strl § 39 c lik beviskravet, 

kan også denne sikkerhet illustreres her.  

 

Figur B: 

Falske positive  Sanne positive 

   

 

 

 

0 %                        50%            100 % 

Figur B viser med hvor mange prosent potensielt falske positive som må forutsettes 

etter bevisvurderingen i strl § 39 c første eller andre tilleggsvilkår. 

Figur C:  

Falske positive Sanne positive 

 

 

 

 

 

0 %              50%                           75 %          100 %

Figur C viser med hvor mange prosent potensielt falske positive som må forutsettes 

etter bevisvurderingen under grunnvilkåret i strl § 39 c og etter strpl § 171 første ledd 

tredje alternativ.  

 

Nå kan selvfølgelig mye innvendes mot fremstillingen i dette kapittelet. Den første og 

åpenbare innvendingen er at man ikke har utregnet noen eksperimentell sannsynlighet 

på dette området. Det kan også vanskelig tenkes muligheter for eksperimentell 

sannsynlighet som sier noe om prediksjonskvaliteten, ettersom man aldri får vite om de 

som blir holdt fengslet ville forbryte seg igjen i den perioden de var fengslet. 167 En 

annen innvedning er at fremstillingen ikke åpner for skillet mellom abstrakt og konkret 

sannsynlighet. Imidlertid tar fremstillingen sikte på å illustrere de helhetlige 

konsekvensene et beviskrav kan ha, og ikke den enkelte sak.  

 

                                                 
167 Illustrerende nok skriver Jacobsen om strl § 39 at ”[s]kulle ein som hjelp for tanken freiste å talfeste 
’nærliggende fare’ i prosent, vil ein kanskje som eit grovt utgangspunkt kunne seie at den nedre terskelen 
ligg ein stad mellom 30-50 % sannsyn for at risikoen skal realisere seg.”, jf. Jacobsen side 124. Han 
skriver om strl § 39, overføring til tvunget psykisk helsevern, og det kan tenkes at ”nærliggende fare” må 
forstås noe annerledes her enn fetter strl 39 c, men det er ingen særlige hensyn som tilsier en forskjell.  
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5.4 Vurdering av dogmebrudd og konklusjon 

5.4.1 Innledning 

De to foregående kapitler innebar at jeg brøt med mine forutsetninger redegjort for i 

kapittel 1.5.3.4 om ikke å benytte sannsynlighetsbegrepet. Dette bruddet må begrunnes. 

Jeg skal først se nærmere på den kritikk som kan reises mot anvendelse av 

sannsynlighetsregning. De ovennevnte transformasjoner fra semantiske uttrykk til 

sannsynlighetsbrøker høyst usikre. Jeg vil derfor også se på forholdet mellom sikkerhet 

i en bevisvurdering og sikkerhet uttrykt i matematisk sannsynlighet. 

 

5.4.2 Kritikken av sannsynlighetsregningen 

Det har vært reist kritikk mot bruk av sannsynlighetsregning i bevisbedømmelsen og 

ved flere beviskrav.168 Jeg vil i det følgende redegjøre for deler av denne kritikken, og 

imøtegå de deler av denne kritikken jeg ikke finner treffende.  

 

Kolflaath skriver at det er et problem at sannsynlighetsregning forutsetter at 

sannsynligheten kan fastsettes uavhengig av hverandre, hvilket de i en bevissituasjon 

ikke kan.169  For det andre poengterer han at bevisbedømmelsens kompleksitet i praksis 

umuliggjør sannsynlighetsregning som et nyttig verktøy for rettsanvenderen. For det 

tredje presiserer han at sannsynlighetsregning får den konsekvens at det kreves mye før 

den materielle virkning inntrer. Desto flere rettsvilkår som må være oppfylt, desto høyre 

må sannsynligheten være for hvert enkelt vilkår, for eksempel vil fire vilkår med hver 

70 % sannsynlighet etter multiplikasjonsregelen resultere i et samlet beviskrav på ca 24 

%. Han finner det søkt å avgrense sannsynlighetsregningen innfor hvert enkelt 

bevistema, og ikke regne ut den samlede sannsynlighet.  

 

Hvis man ser på Kolflaaths siste innvending først, så er det å bemerke at det naturligvis 

vil tilkomme rettsanvenderen å fortolke den aktuelle bestemmelse. Rettsdogmatisk er 

det fullt ut forsvarlig å fortolke en bestemmelse til å innholde et visst antall bevistema. 

Man må også kunne reise spørsmålet hvorfor sannsynligheten innenfor en bestemmelse 

 
Som det fremgår av illustrasjon B, har jeg inntatt det standpunkt at beviskravet er høyere enn premissene, 
og jeg anslo premissene til å ligge rundt 50 %. Dette viser vilkårligheten ved bruk av numeriske tall.   
168 Se Kolflaath kapittel 5 flg. 
169 Op.cit. 
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skulle være avgresningen for anvendelsen av sannsynlighetsregning, hvorfor ikke for 

eksempel regne ut den samlede sannsynlighet for samtlige vilkår i alle anvendte 

straffebud i en dom? Ulike hensyn ligger til grunn for skillet mellom rettsreglene så vel 

som bevistemaene. Kritikken på dette punkt må således begrense seg til spørsmålet om 

sannsynlighetsregningen er egnet til å inngå i en deskriptiv eller normativ, bevisteori.170  

 

Det at sannsynligheten blir mindre der flere bevistema foreligger på samme tid, og at et 

samlet beviskrav for en rettsregels materielle funksjon dermed blir lavt, får man ikke 

bukt med ved å fravike sannsynlighetsregningen. Snarere kan man vel si det slik at 

sannsynlighetsregningen viser oss at enkelte bestemmelser har et særdeles lavt samlet 

”beviskrav”, hvilket bryter mot den tradisjonelle forestilling og fremstilling om 

beviskrav, men klart beskriver realiteten.171 Deskriptivt kan det slik jeg ser det ikke 

rettes innvedninger.  

 

De to andre kritiske punktene bygger på en forutsetning om at rettsanvenderen slavisk 

vil holde seg til sannsynlighetsregningen når bevisvurderingen foretas. Denne kritikk 

finner jeg ikke helt treffende, for som Hov skriver: “Den nytten juristen kan ha av 

sannsynlighetsregning, er … at regnereglene hjelper oss til å tenke riktig”.172 Altså å 

tenke slik at bevisvurderingen blir rasjonell. Det medfører imidlertid riktighet at 

bevisvurderingen er matematisk kompleks.173 Å anvende sannsynlighetsregnig på bevis 

under et bevistema, faller imidlertid utenfor oppgavens tema.  

 

Likevel må kritikken mot sannsynlighetsparadigmet i noen grad tiltres. Det er tvilsomt 

om sannsynlighetene under noen omstendigheter kan sies å være uavhengig av 

hverandre. Tvert imot er det tidvis forutsatt av lovgiver at sannsynlighetene er avhengig 

 
170 Det bemerkes her at Kolflaath presiserer i sin kritikk av sannsynlighetsparadigmet at 
”[p]roblemstillingen … er spørsmålet hvorvidt den matematiske sannsynlighetsteorien er den 
kunnskapsteoretiske riktige tilnærmingen til juridisk bevisbedømmelse”. 
171 Usikkerhet vil dessuten også kunne manifestere seg innenfor ett bevistema. Eksempelvis er 
beviskravet for grunnvilkåret i strpl § 171 utformet som et krav til ”skjellig grunn til mistanke”, hvilket er 
atskillig svakere grunnlag for å legge til grunn at en handling er begått, enn der hvor strafferettslig skyld 
er konstatert slik det vil være når prediksjonsvurderingen foretas ved forvarings- og 
prøveløslatelsesordningen. Denne usikkerheten må tas i betraktning når ”siktedes handlingsmønster i den 
nærmeste framtid” skal vurderes, jf. kapittelet om kumulasjon, og vil dermed i seg selv innebære svakere 
grunnlag for prediksjon enn ved forvaring og prøveløslatelse hvor skyld allerede er konstatert, så sant 
Varetektutvalgets forutsetning om at nærhet i tid innebærer at det vil ”kunne foreligge konkrete 
holdepunkter som kan gi grunnlag for å trekke slutninger…”.    
172 Hov, Rettergang I, s. 282. Se også s. 257. 
173 Se Nygaard m.fl.  
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av hverandre. En fortolkningsregel som den Skoghøy anvender når det skal vurderes om 

flere vilkår inngår i et bevistema, tar utgangspunkt i at vilkårene skal springe ut av det 

samme forhold. Det er da lett å tenke seg at det vil foreligger nærhet. En annen 

innvending mot sannsynlighetsteoriene, er at de har liten praktisk oppslutning, og 

således ikke kan sies å være et utrykk for gjeldene rett.  

 

Like fullt må det antas, på bakgrunn av at bevisvurdering er en deskriptiv øvelse, at 

allmennlogiske gyldighetsregler, i noen grad vil måtte kunne gjøres gjeldene. Og selv 

om resultatet ikke gir svar, kan utregningen ha selvstendig verdi. Det vil derfor vær en 

forhastet slutning å forkaste hele sannsynlighetsregningen.174 Samlet sannsynlighet vil, 

som vi har sett, være en annen enn den enkeltvise. Denne erkjennelsen bør i den grad 

det er mulig transformeres tilbake til det semantiske plan. Dette ville man kunne gjøre 

ved å binde den ellers ”frie” bevisvurdering med generelle retningslinjer av typen:  

 

”Foreligger det tvil i tilknytning til et vilkår, vil tvilen være større eller lik, hvis 

bestemmelsen krever at ett annet vilkår i tillegg må være oppfylt, og begge 

vilkårene inngår under ett bevistema. Forutsatt at man vet at tvilen knyttet til det 

ene vilkår er mindre hvis det andre vilkår er oppfylt, enn hvis det andre vilkår ikke 

forelå.” 

 

For å sikre at en slik retningslinje i størst mulig grad ble fulgt, kunne det kreves at det 

skulle fremgå av begrunnelsen hvor mange bevistema bestemmelsene inneholder, og 

hvilke bevis som gjør seg gjeldene innenfor hvert enkelt av disse, hvorledes disse ble 

vurdert og disse vurderinger holdt opp mot de generelle semantiske lærereglene nevnt 

ovenfor. På den måten ville man kvalitetssikre bevisvurderingen, samt gjøre den mer 

gjennomsiktig.   

 

5.4.3 Bevisvurderingen sikkerhet 

De resultater man kommer til ved hjelp av sannsynlighetsregning har liten verdi, som en 

følge av de oppgitte sannsynligheter ikke baserer seg på teoretiske eller eksperimentelle 

modeller. 
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Der lovgiver uttrykker beviskravet frekvent, må det være forsvarlig å tenke et stokastisk 

forsøk basert på prediksjon av gjentakelse. Tilsvarende kan vi tenke oss til teoretisk 

sannsynlighet når det gjelder beviskravets potensielle konsekvens.  Lovgivers premisser 

for bevisvurderingen lar seg også lett tenke inn i et stokastisk forsøk. Det matematiske 

sannsynlighetsbegrepet dermed i noen grad anvendelig for prediksjonsbestemmelser.  

 

For sannsynlighetsregningen ble den falske eksakthet bruken av regnereglene medførte 

søkt reparert ved at prinsippene i sannsynlighetsregningen ble transformert tilbake til et 

semantisk nivå. Transformasjonen resulterte i en upresis retningslinje som ikke tilsniker 

eksakthet, men som om den blir fulgt gir en rasjonell tilnærming der flere vilkår inngår i 

et beviskrav.  

 

5.4.4 Konklusjon 

Slik jeg ser det illustrer de to ovennevnte kapitler essensielle konsekvenser av 

bevisvurderingen og beviskravet. Sannsynlighetsregningenes struktur og verdien av å 

fremstille den risiko premissene for bevisvurderingen og beviskravene i seg selv åpner 

for, forsvarer fremstillingen. Jeg tror også at en klargjøring av hvor et begrep egner seg, 

en presisering av begrepets anvendelsesområde, sikrer at begrepet grupperer likeartede 

fenomener og markerer et skille til fenomener med andre egenskaper, hvilket er et hvert 

begreps formål. Dogmebruddet ble en nødvendighet.  

 

Spørsmålet som ble stilt innledningsvis, var om det at flere forhold skal vurderes virker 

inn på beviskravet knyttet til prediksjonstemaene. Etter tolkning av bestemmelsene er 

svaret benektende.  

 
174 Det er nettopp dette Hov ønsker å vise med den relativt store plass sannsynlighetsregning er viet i hans 
lærebøker, jf. Rettergang I side 279 flg. og Rettergang II side 58 flg.  
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6 Konklusjon, konsekvenser og forslag til endringer   

6.1 Funn og konklusjon  

Avhandlingen har i hovedsak påvist at det for beviskravet ”antas påkrevd” i 

varetektbestemmelsen og kravet om ”nærliggende fare” i forvaringsbestemmelsen, ikke 

er samsvar mellom det semantisk uttrykte beviskrav og premissene for kravet. 

Slutningen fra premisser, prediksjonsvurderingens sikkerhet, til konklusjon, 

beviskravsutformingen, i disse bestemmelser er ikke logisk gyldig, ettersom 

konklusjonen ikke kan følge av premissene. Mot dette synspunkt kan det hevdes at 

beviskravet utelukkende gir utrykk for en faregrad innenfor det vi kan si noe om, slik at 

beviskravet er relativt, avhengig av bevistemaets bevisbarhet. En slik innvendning 

rokker imidlertid ved forestillingen om beviskravet som en terskel for bevisvurderingen, 

og synes å stå uten støtte i rettskildene. Årsakene til at beviskravet ikke gjenspeiler 

premissene for kravet, kan være mange. Trolig er det først og fremst et resultat av et 

ønske om å forene to kontrære interesser, henholdsvis hensynet til et effektivt 

samfunnsvern kontra hensynet til å unngå falske positive.  

 

Det er også påvist at beviskravenes differensierte utforming ikke nødvendigvis er 

uttrykk for ulik ivaretakelse av hensyn. Beviskravsutformingen ble funnet ulik i et 

tilfelle der hensynene var de samme, jf. kapittel 3.1.5. Dette problem ble løst 

rettsdogmatisk gjennom en harmonisering av de to ulike alternativer. Likefullt må 

funnet tas til inntekt for at lovgiver ved beviskravsutformingen søker å nå andre mål, 

bevisst eller ubevisst, enn å sikre en terskel for bevisene. I dette tilfellet var det selve 

bevisvurderingen som ble søkt dirigert. At beviskravsutformingen er mer enn et utrykk 

for hvilket krav som stilles til bevisenes styrke, underbygges ytterligere ved at 

premissene for bevisvurderingen, usikkerheten knyttet til prediksjon, ble brukt som 

begrunnelse for utformingen av beviskravene, jf. kapittel 4.7. Et høyt beviskrav kan 

således være et uttrykk for bevisvurderingens usikkerhet, en føring på bevisvurderingen, 

så vel som en terskel for anvendelse av den materielle regel.  
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I kapittel 4.6.2 om kvalifikasjonskrav for prediksjonspremisser fremgår det at beviskrav 

stilt forut for prediksjonsvurderingen medfører en mulig dobbel vektlegging av hensyn, 

her hensynet til rettsikkerhet for den enkelte. Hvis gjenbruket ikke er bevisst fra 

lovgiver side, innebærer kvalifikasjonskravet en større rettssikkerhet for den enkelte, 

enn det lovgiver har ment skal gjelde. 

 

Det er også påvist at premissene ikke er konsistent brukt i forarbeidene til de ulike 

bestemmelsene. Dette til tross for at bevistemaene grovt sett er de samme, og 

bevisvurderingene derfor er relativt likeartede. Dette indikerer et utvidet behov for 

harmonisering for å sikre konsistent bruk av premissene. Manglende samsvar mellom 

premissene indikerer at bevisvurderingen bygger på et svakt grunnlag, og 

bevisvurderingen er mer muligens mer usikker, enn den pretenderer å være. 

 

Det er i avhandlingen lagt til grunn at beviskrav tradisjonelt forstås som det krav som 

stilles til bevisets styrke innenfor et bevistema. At beviskravene omhandlet i denne 

oppgaven isolert er ment å fylle også en slik funksjon, fremgår klart. Men når 

bevistemaet grovt sett er det samme, prediksjon av fremtidige forbrytelser, blir 

spørsmålet hva som begrunner at det stilles ulike krav til bevisets styrke. Spørsmålet er 

om det er grunnlag for en differensiering av beviskravene. Et svar på dette spørsmål må 

basere seg på hvilken vekt lovgiver har tillagt de ulike hensyn bestemmelsene er ment å 

sikre, jf. kapittel 2.5, vurdert opp mot hensynet til å unngå uriktige avgjørelser. Det ble 

avgrenset mot slik vekting innledningsvis, jf. kapittel 2. En slik vurdering er vanskelig å 

analysere av i alle fall fire årsaker. For det første er vurderingene utpreget politiske. For 

det andre er rettskildene sparsomme og - for strgjfl § 42 vedkommende - fraværende, 

hva gjelder vektingen. For det tredje er hensynene mange og særdeles ulike. For det 

fjerde inngår hensynene som premisser for den rettsdogmatiske prosess som resulterte i 

fastlegging av de ulike beviskrav, jf. kapittel 3, noe som lett vil kunne resultere i en 

sirkelargumentasjon når beviskravenes utforming skal sammenlignes. Jeg vil derfor 

ikke behandle problemstillingen inngående, men knytte et par korte kommentarer til 

den. Beviskravene slik de er utformet gir uttrykk for et lavere behov for sikkerhet mot 

uriktige avgjørelser i spørsmålet om prøveløslatelse skal innvilges enn ved forvaring og 

varetektsfengsling. En slik forskjell kan tenkes grunnet i et syn om at det er mindre 

inngripende å bli nektet løslatelse fra en allerede ilagt dom enn det er å ilegge en 

tidsubestemt straff, og tilsvarende kan man si at det er mer inngripende å bli løftet ut av 
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samfunnet ved varetektsfengsling enn det er å få utsatt returen i form av nektelse på 

prøveløslatelse. Videre er beviskravet høyere ved varetektsfengsling, hvor beviskravet 

ble utrykt som et krav om ”særlig nærliggende fare”, enn ved idømmelse av forvaring 

hvor beviskravet ble funnet å være et krav om ”nærliggende fare”. Dette kan være et 

uttrykk for at varetekstfengsling er et større inngrep, og at det dermed er et større behov 

for vern mot inngrep enn ved idømmelse av forvaring. At forvaring skulle være et 

mindre inngrep enn å bli varetektsfengslet, synes lite rimelig ut fra en betraktning om 

inngrepets alvorlighet. Dette til tross for at varetektfengsling på bakgrunn av 

gjentakelsesfare har et preventivt formål. Men hensynet til samfunnsbeskyttelse er 

forutsatt vektig i forvaringstilfellene, dessuten er skylden i disse tilfeller konstatert, 

hvilket tilsier at beviskravet kan settes lavere for å sikre effektivitet. I tillegg var det 

vanskeligere å forutse langt fram i tid. Etter denne overfladiske behandlingen synes 

forholdet mellom beviskravene å være konsistent.  

 

Sannsynlighetsregning ble funnet å være en god illustratør for betydningen av å 

avgrense bevistema. Tilsvarende ble bruk av sannsynlighet funnet å være illustrerende 

for bevisvurderingens og beviskravets potensielle konsekvenser. Dette viser at 

sannsynlighetsbetraktninger har en funksjon, og at det var en forhastet slutning å 

forkaste bruken av begrepet fullstendig, jf. kapittel 1.5.3.4.  

 

Hovedkonklusjonen er altså at beviskrav ikke utelukkende kan sees som en terskel eller 

et kvalifikasjonskrav rettet mot bevisvurderingen. For det første viser ikke det 

rettsdogmatisk uttrykte beviskrav hva som reelt kreves av bevisene. For det andre er det 

ikke utelukkende hensynet til graden av sikkerhet som søkes ivaretatt ved 

beviskravsutformingen. Oppgaven har påvist at hensynet til bevisvurderingen har spilt 

inn, ved at et høyt beviskrav er forutsatt å minske usikkerhet knyttet til 

bevisvurderingen. Selv om det de ovennevnte funksjoner skulle klarlegges hindrer 

forutgående kvalifikasjonskrav at beviskravet gir et uttrykk for den reelle avveiing av 

hensyn.  En gjennomgående rød tråd har vært den nære sammenheng mellom beviskrav 

og bevisvurdering, som har viser at rasjonalitet knyttet til bevisvurderingen er 

avgjørende for beviskravets realitet.  
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6.2 Gjelder det en etisk utredningsnorm på lovgivningsnivå?   

Behandlingen har vist at enkelte spørsmål behandles og utredes grundigere enn andre. 

Det mest i øyenfallende er at prediksjonsvurderingen som foretas etter strgjfl § 42 ikke 

er behandlet med et ord verken i forarbeider, forskrift eller retningslinjene. Heller ikke 

er spørsmålet om prediksjon drøftet for øvrige fengslingsvilkår etter strpl § 171. Vi så 

også at spørsmålet om prediksjon for hovedvilkåret i strl § 39 c, kravet til at tidsbestemt 

straff ikke anses tilstrekklig, ble viet atskillig mindre oppmerksomhet enn vilkåret 

”nærliggende fare”. I det følgende skal jeg vurdere hva som kan være årsaken til dette.  

 

En faktor som kan forklare den differensierte utredningen, er graden av inngrep. I den 

grad man kan gradere bestemmelsenes inngrep, synes utredningene å være mer 

omfattende der inngrepet er størst. Ettersom nektelse av prøveløslatelse følger etter en 

ilagt dom, vil en innvilgelse av prøveløslatelse kunne sees som et gode, og i et slikt 

perspektiv blir inngrepet relativt beskjedent. Også andre forhold taler for at nektelse av 

prøveløslatelse innebærer et beskjedent inngrep, for eksempel vil den enkelte fange i 

noen grad kunne forutberegne sin løslatelse ettersom vilkårene for nektelse er kjent. 

Livssituasjonen ved nektelse vil ikke endre seg slik som etter de andre bestemmelsene, 

ettersom fangen blir i fengsel; staus quo. Varetektsfengsling må anses som et større 

inngrep. I mange tilfeller blir den fengslede tatt ut av sitt sosiale liv, situasjonen er lite 

forutberegnlig og det kan følge restriksjoner hvis grunnlaget er bevisforspillelse. Det å 

bli idømt forvaringsdom må anses som et av de alvorligste inngrep samfunnet 

iverksetter mot et enkeltindivid.  

 

Spørsmålene som reiser seg, er for det første om det gjelder en etisk utredningsnorm, og 

for det andre hvordan denne i tilfelle virker inn på behandlingen av beviskravene. 

 

Vi ser at utredningen følger den ovennevnte gradering. Prediksjonsmulighetene i 

relasjon til prøveløslatelsesordningen er ikke utredet, i relasjon til varetektfengsling sies  

noe mer, mens det er omfattende redegjort for prediksjonsaspektet i  

forvaringsbestemmelsen.175  Men hvordan forklares da den manglede utredningen av 

grunnvilkåret i strl § 39 c? Dette kan delvis forklares ved at det er to bevistema med 

 
175 Varetektsutvalget, i vurdering av faren for unndragelse og bevisforspillelse, bestemmelsens to øvrige 
fengslingsalternativer, har ikke har tatt opp spørsmålet om prediksjonsmulighet, selv om disse vilkårene i 
like stor grad som gjentakelsesvurderingen inneholder prediksjonselementer.  
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prediksjonselementer som effektuerer bestemmelsen, slik at konsekvensene av det ene 

ikke er omfattende i seg selv. Men det må også antas at den utredningen som ligger til 

grunn for tilleggsvilkåret, også er gjeldende for grunnvilkåret. Det ovennevnte viser at 

inngrepets alvorlighetsgrad avgjør hvor omfattende utredning man kan vente seg, 

hvilket synes forsvarlig. Men dette viser at det også er korrelasjon mellom beviskravets 

semantiske utforming og utredning. Desto mer utredet, desto strengere beviskrav. 

Sammenhengen kan naturlig nok ha sin årsak i alvorlighetsgraden av inngrepet, men det 

kan ikke utelukkes at desto klarere lovgiver ser vanskeligheten med å predikere, desto 

høyere beviskrav ønskes for å unngå falske positive, jf. kapittel 4.7. En slik bruk av 

beviskravet innebærer et brudd med den tradisjonelle forestilling om beviskravet som et 

uttrykk for en avveiing mellom ulike hensyn. 

 

6.3 Konsekvenser 

Konsekvensen av det konstaterte misforhold mellom premisser og konklusjon, må være 

at beviskravenes semantiske uttrykk ikke kan tolkes i overensstemmelse med vanlig 

språklig forståelse. Beviskravene er lavere enn de språklig gir utrykk for, og en mulig 

konsekvens er at det er bevisvurderingens begrensinger som utgjør rammene for det 

reelle beviskrav.  

 

En manglende sammenheng mellom premiss og beviskravsutforming, har den funksjon 

at det tilslører vurderingen som foretas. En ellers usikker vurdering får et sikkert preg 

ved beviskravets utforming. Dette er tilsnikelse av legitimitet, ettersom rettsanvenderen 

fremstår som en større sannhetsforvalter enn det er grunnlag for.  

 

Mangel på logisk sammenheng er også et utrykk for at den verdivurdering beviskravet 

er ment som et uttrykk for, balansen mellom sanne og falske positive, ikke har 

manifestert seg i den materielle regel. Et slikt misforhold kan også tenkes gjort gjeldene 

for prøveløslatelsesbestemmelsen og grunnvilkåret i forvaringsbestemmelsen, til tross 

for at beviskravet her ble funnet å kunne stå i logisk sammenheng med premissene for 

bevisvurderingen. Manglende utredning gjør det umulig å forfølge dette videre, men de 

ovennevnte funn åpner for at spørsmålet stilles.  
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En annen konsekvens ved uklar juridisk terminologi og språkbruk er at rettsanvendere 

kan fremstå innkonsekvente. Dette kan til dels illustreres ved høyesterettsdommer 

Cowards dissens i innstillingen til ny straffelov, hvor det heter, i begrunnelsen for å 

avikle forvaringsordningen, at rettsanvenderen vil ” måtte bygge på høyst usikre 

vurderinger av lovbryterens farlighet i en fjern framtid…”.176 I Rt-2002-1667, hvor 

ovennevnte dommer er førstvoterende og får tilslutning av de øvrige dommere, legges 

det imidlertid til grunn at vilkårene i strl § 39 c første alternativ er oppfylt. Til tross for 

at en slik vurdering ikke lar seg gjennomføre med den grad av sikkerhet beviskravet 

forutsetter. Dette illustrerer at rettsanvenderen er pragmatisk og ikke prinsipiell, hvilket 

i ytterste konsekvens kan sies å undergrave rettssystemets autoritet som følge av mangel 

på forutberegnlighet og kommunikasjon, ettersom det ikke er noen sammenheng 

mellom språk og mening.  

 

Bevisvurderingens premisser, slik de fremkommer i forvarings- og 

varetektbestemmelsen resulterer i at reglene aldri burde manifestert seg materielt. En 

konsekvens kan være at man får rettsandvendere som er lojale ovenfor rettsregelen og 

det høye beviskrav, og derfor ikke idømmer forvaring i et tilfelle der det kan være 

ønskelig fra lovgivers ståsted at slik straff idømmes.  

 

Et paradoks i forhold til det ovennevnte avsnitt, er at til tross for manglende 

sammenheng mellom premisser og konklusjon, så manifesterer reglene seg materielt. 

Begrunnelsene i forvaringsdommene er omstendelige, og konklusjonene viser at 

beviskravet, slik det semantisk er utformet, følges. Det hele ser tilforlatelig ut, og 

kanskje er det også det. Dette vites ikke sikkert grunnet bevisvurderingens 

ugjennomtrengelighet. Jeg mener imidlertid at avhandlingen har vist at det er grunnlag 

for å slutte at beviskravet som anvendes i enkelte av bestemmelsene er lavere enn det 

etter en vanlig forståelse av det rettsdogmatiske utykk tilsier, alternativt at resultatet av 

bevisvurderingen forutsettes å være sikrere enn det er grunnlag for.  

 

Spørsmålet som så reiser seg, er om den bevisteori som ble lagt til grunn for denne 

avhandlingen, har livets rett. Dette spørsmål reises ettersom teorien har et ensidig fokus 

på beviskrav som krav til bevisets styrke, og det har vist seg at utformingen av de i 

 
176 NOU 2002:4 kapittel 8.1.1. 
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avhandlingen behandlede beviskrav også skyldes andre forhold. Særlig 

beslutningsteorien kunne i denne sammenheng synes passende, ettersom den nettopp ser 

bort fra det uttrykte og ser hensynene bak kravene. Imidlertid har heller ikke denne 

teorien fokus på bevisvurderingen, og dens begrensninger. Heller ikke de øvrige teorier 

synes å ha fokus på bevisvurderingens rolle som premissleverandør for beviskravet, og 

ettersom man ved en frekvenstilnærming evnet å få fram øvrige aspekter, taler mye for 

at den fremdeles har livets rett, så fremt man tar i betraktning premissene for 

bevisvurderingen.  

 

6.4 Forslag til endringer  

6.4.1 Presisering  

Innledningsvis presiseres at oppgaven omhandler bevistema bestående av 

prediksjonsvurderinger, mens bevisbedømmelsen ellers i hovedsak forholder seg til 

fortidige forhold. De kommende innvendingene som gjøres gjeldene, må sees i dette lys, 

og være bestemmende for rekkevidden av de rettspolitiske innspill. Imidlertid er det 

ikke gitt at denne modifikasjonen likevel er så omfattende, ettersom en rekke bevistema 

retter seg mot fremtidige forhold, jf. kapittel, og mange av de bevistema som i 

utgangspunktet synes å være rettet mot fortiden, inneholder vurderinger av hypotetiske 

ikke inntrådte forhold som må anses beslektet med prediksjonsvurderingen, jf. kapittel 

1.1.3.   

 

6.4.2 Semantisk utforming 

Avhandlingens utgangspunkt var at et beviskrav sier noe om hvor sikre bevis som 

kreves under bevistemaet. Det er konkludert med at beviskravet for 

prediksjonselementet i de behandlede bestemmelser ikke ubetinget inngår i en slik 

sammenheng. 

 

Det er utelukkende innefor bevisvurderingens rammer beviskravet kan fungere som 

verdinorm. Et ønske om å få manifestert den materielle regel bør gi seg utslag i regelens 

utforming, hvilket tilsier at bestemmelsen bør ta sikte på å gi uttrykk for et lavere 

beviskrav i forvarings- og varetektbestemmelsen. 
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I den grad vil ivareta hensyn som ikke har tilknytning til beviskravet som terskel, som 

for eksempel å legge føringer på bevisvurderingen, bør man søke rette adressat. Unntak 

må likevel oppstilles der beviskravet er et effektivt middel for å nå mål, jf. for eksempel 

hensynet til aktørenes muligheter for å sikre fremføring av bestemte bevisdata. Zahle 

skriver at ”[d]ette hensyn er i den normative teori et element i regelens indhold 

[beviskravet] som skade-forebyggelse er et element i en culpa- eller 

uforsvarlighetsregel”.177

 

Et ”reelt” semantisk uttrykt beviskrav, vil gi uttrykk for den interesseavveiing som 

ligger til grunn for regelen. Et mothensyn som her gjør seg gjeldene, er at rettssystemet i 

et større perspektiv kan ha behov for å kamuflere usikkerhet for å sikre legitimitet.178 

Det er lite tvilsomt at rettssystemet er avhengig av tillit, og at denne tilliten i stor grad 

henger sammen med antall falske positive.  I den grad det vises åpent at det er 

tilstrekkelig med lav gjentakelsesrisiko, vil dette kunne svekke systemet som helhet. 

Kamuflasje må på den annen side antas ikke å være særlig tillitskapende for et 

rettssystem. Det finnes eksempler på mer ”ærlig” utformede bestemmelser, som for 

eksempel rettshåndhevelsesarrest.179 Beviskravene knyttet til 

prøveløslatelsesbestemmelsen og grunnvilkåret i strl § 39 c synes også kunne 

karakteriseres som ”ærlige”.  

 

Et annet aspekt ved den semantiske utformingen er at beviskravet bør angis klart og 

presist. Vi har sett i avhandlingen at fastleggelse av beviskrav delvis overlates til 

domstolene. Dette er etter mitt skjønn uheldig, ettersom den verdivurderingen 

beviskravet, blant annet, skal gi uttrykk for, bør ha et generelt utgangspunkt for å sikre 

ensartet praktisering. Det er dessuten er det nærliggende å anta at enkeltsaker vil 

verdivurderingen lettere kunne påvirkes, hvilket vil kunne resultere i at den generelle 

 
177 Se Zahle side 771, andre avsnitt. 
178 Se Eckhoff (1997) side 382 for en nærmere redegjørelse av årsaker og virkninger av skjulte juridiske 
vurderinger.  
179 Se strpl § 172. Det skal også nevnes at mindretallet i NOU 1980: 28 Varetektsfengsling, foreslo på 
side 54 rettshåndhevelsesarrest som et egnet middel for å få fengslet der det ble ansett å kunne foreligge 
tilbakefall til meget grov kriminalitet. De uttalte at ”… det vil skape renere linjer dersom man i disse 
tilfellene ikke baserer seg på en regel som forutsetter usikre forutsigelser, men knyttet 
fengslingsadgangen til de objektive og strenge vilkår § 228 a [rettshåndhevelsesarrest] stiller opp”. 



 

 121 

                                                

målsetning tapes for øye, og beviskravet på denne måten reelt sett presses nedover eller 

oppover av praksis.180  

 

6.4.3 Anvendelse av sannsynlighetsbegrepet 

Verken i den rettsdogmatiske fremstillingen i kapittel 3 eller i den logiske fremstillingen 

i kapittel 4, ble ikke sannsynlighetsbegrepet benyttet. Jeg kan ikke se at dette valg har 

lagt noen begrensninger på fremstillingen. Det kan ikke utelukkes at bruken av 

sannsynlighetsbegrepet, som følge av falske legitimitet, kan ha hatt en innvirkning på 

utforming av beviskravet. Det kan for eksempel tenkes at bruk av 

sannsynlighetsbegrepet har ført til en forestilling om at man har sikrere holdepunkter for 

å vurdere bevis enn det man har. Under enhver omstendighet må det sees som en verdi i 

seg selv å unngå bruk av uttrykk og begreper som ikke skiller mellom klart atskilte 

fenomener, og dermed fører tankene på avveie.  

 

Imidlertid valgte jeg å komme tilbake til sannsynlighetsbegrepet i forbindelse med 

problemstillingene i kapittel 5, og begrepet og sannsynlighetsregning ble funnet 

anvendelige og nødvendige for å forstå konsekvenser av regelutforming og strukturer i 

bevisvurderingen. Frafallelsen av begrepet bør derfor ikke være kategorisk, og man står 

tilbake med en anmodning om ikke å benytte sannsynlighetsbegrepet rettsdogmatisk, og 

for øvrig med varsomhet. 

 

6.4.4 Utvidet krav til begrunnelse  

Vi har sett at kravene til begrunnelse for bevisvurdering i domsavgjørelser og i 

forvaltningsavgjørelser er beskjedene.181

 

Spørsmålet er hvilken konsekvens det har at rettsdogmatikken ikke har en klar 

metodelære rettet mot bevisbedømmelsen og at kravene til begrunnelse er begrenset.   

 

Svaret på det første spørsmål er blant annet at bevisvurderingens innhold vil kunne 

svinge fra løse common sense betraktninger til strenge vitenskaplige metoderegler. 

 
180 Om denne mekanismen, se Jacobsen side 142-144.  
181 Se note 12.  
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Svaret på det andre spørsmålet er at manglende eller begrenset begrunnelse medfører at 

vi ikke får kjennskap til hvilken modell som ligger til grunn for bevisvurderingen. 

Konkret for prediksjonsvurderingene vil dette innebære at fare for fremtidige lovbrudd 

kan konstateres på bakgrunn av alt fra erfaringsbasert magefølelse til statistiske 

modeller.  

 

Beviskrav virker som vi har sett gjennom hele avhandlingen i nær sammenheng med 

bevisvurderingen. Det å måle bevisbedømmelsen opp mot etablerte vitenskapsteoretiske 

kriterier vil kunne gi et bilde av kvaliteten på vurderingen. Avhandlingen har vist at det 

ikke er semantisk samsvar mellom lovgivers premisser og det beviskrav som er oppstilt. 

Et utvidet krav til metode og til begrunnelse vil innebære at premissene og selve 

vurderingen vil kunne etterprøves utover det semantiske i de konkrete tilfeller, og 

dermed kan det også prøves om beviskravet er oppfylt.182 En slik mulighet for 

korrigering vil sikre beviskravenes effektivitet og kvalitet som en terskel for 

rettsregelens materielle ikraftsettelse.183 Det er heller ikke urimelig å tenke seg at slike 

krav vil resultere i økt bevissthet fra rettsanvenderen/bevisbedømmerens side, slik at 

rettssikkerheten øker som følge av større kvalitet på slutningene. Det nevnes at 

kildekritikk har en sentral rolle innenfor deskriptive vitenskaper, og bevisvurderingen, i 

motsetning til rettsdogmatikken for øvrig, nettopp er deskriptiv. Kostnadene ved å 

innføre krav om en slik begrunnelse må antas å være relativt beskjedene. Et problem vil 

imidlertid være om språket strekker til for å beskrive de prosesser som finner sted under 

bevisbedømmelsen. Dette vil i noen grad også kunne karakteriseres som et 

effektivitetsproblem, hvis det kreves omfattende tid for å redegjøre for den intuitive 

bevisbedømmelse. Imidlertid er det nærliggende å tenke seg at selve skriveprosessen i 

seg selv er med på å forme bedømmelsen.184 Tilsvarende vil vel vissheten om en 

kommende skriveprosess, der det stilles krav til begrunnelse, spille tilbake på 

overveielsesprosessen forut for skrivingen. Dette tilsier et generelt utvidet krav til 

 
182 En teori som har vært utprøvd på domspremissene i en konkret sak er den hypotetisk deduktive metode 
på Treholt-dommen, se Hole og Sjaastad. 
183 Hvis for eksempel forvaring idømmes utelukkende på bakgrunn av det objektive forhold at 
vedkommende tidligere har voldtatt ved ti ulike anledninger, så baserer dommen seg på en forutsetning 
om at de som har voldtatt ti ganger tidligere med en viss grad av sikkerhet vil voldta igjen. I et empirisk 
vitenskaplig perspektiv vil det for å anvende en slik lov kreves at den lar seg kontrollere. En slik kontroll 
er i praksis trolig ikke gjennomførbar, men her er poenget utelukkende at det skal fremgå hva 
bevisvurderingen støtter seg på, og så får det være opp til en fortolkning av juridiske normer å fastslå i 
hvilken grad det er akseptabelt med slike forutsetninger.   
184 Se Johansen. 
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begrunnelsen for bevisvurderingen, begrenset av det som er praktisk mulig å redegjøre 

for og hensynet til effektivitet.  

 

Et utvidet krav til begrunnelse har liten verdi med mindre vurderingen styres av normer. 

Bevisbedømmelsen er normert til tross for at den sies å være fri. Her skal kort nevnes at 

bevisvurderingen kan overprøves av høyre rettsinstans, den kan kritiseres og den er i 

noen grad styrt av ulovfestede normer. Et utvidet krav til begrunnelse vil i seg selv 

trolig medføre ytterligere fokus på grensene for bevisvurderingen. 

 

6.4.5 Undervisning 

Universitetet lærer ikke studentene bevisvurderinger. Den begrensede litteraturen som 

finnes på dette område, underbygger at dette kan sees som et forsømt felt. Opplæring vil 

utvilsomt sikre kvalitativt bedre bevisvurderinger og dermed større realitet i praktisering 

og utforming av beviskravene. Det er flere teoretikere som på slutten av sin karriere har 

ivret for dette. Eckhoff uttalte at ”… stort sett … har man jo da basert seg på common 

sense-oppfatninger om hvordan tingene er i jussen. Man har ikke ofret det noen særlig 

oppmerksomhet.185 Kanskje litt mer nå enn før, men jeg vet ikke”. Og i relasjon til 

Treholtsaken, som han hadde inngående kjennskap til, uttalte han at ” [j]eg tror det er en 

svakhet her ved Universitetet at studenter ikke lærer noe om bevisbedømmelse”.186

 
185 Mestad i videointervju med Eckhoff, UIO 1989. 
186 Op.cit. 
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