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DEL I: INNLEDENDE DEL 

1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 

Tema for avhandlingen er uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy, og 

problemstillingen som vil bli behandlet er hvorvidt uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy bør kriminaliseres. 

 Med kriminalisering menes at en tidligere lovlig handling blir straffesanksjonert.  

 Hensikten med avhandlingen er å belyse de prinsipper og hensyn som jeg mener 

gjør seg gjeldende i problemstillingen, samt å komme med mitt eget svar på spørsmålet om 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy bør kriminaliseres. Det nye 

Datakrimutvalget diskuterer bl.a. dette i disse tider1, og mitt ønske er at denne 

avhandlingen kan være et bidrag i den videre debatten rundt dette temaet.   

1.2 Problemstillingens aktualitet 

Det er flere omstendigheter som gjør denne problemstillingen aktuell, og som gjør at jeg 

finner en grundig drøftelse å være både interessant og hensiktsmessig.  

1.2.1  Et dynamisk område innen strafferetten 

Datateknologien generelt, og Internett spesielt, utvikles i en voldsom fart, og spiller en 

stadig mer sentral rolle i samfunnet. Datakriminalitet er et nytt fenomen som har kommet i 

kjølvannet av utviklingen, og har skapt nye utfordringer i forhold til straffelovgivningen. 

Hacking og datavirus påfører både det nasjonale og det internasjonale samfunn 

store utgifter hvert år, og utgjør en reell trussel mot sikkerheten til enkeltpersoner, firmaer, 

og samfunnet som helhet. 

                                                 
1 Resultatet ventes å foreligge 4. januar 2007 
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Uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy ble vurdert kriminalisert i 

forbindelse med endring av straffeloven, men Justisdepartementets forslag2 til en slik 

kriminalisering ble forkastet av Stortingets justiskommité.3 Spørsmålet blir, som nevnt, nå 

behandlet på nytt i det nye Datakrimutvalget. 

 Avhandlingens problemstilling befinner seg derfor på et svært dynamisk område 

innen strafferetten, der interesser til så og si samtlige aktører i samfunnet står på spill, og er 

meget dagsaktuelt. 

1.2.2  Et spørsmål om kriminalisering av en forberedelseshandling 

Problemstillingen tar for seg spørsmålet om å kriminalisere en såkalt 

forberedelseshandling.4 Det har i norsk strafferett lenge regjert som en hovedregel at 

forberedelseshandlinger skal være straffrie 5, i kontrast til svensk og dansk rett, der 

innslagspunktet for straff kommer mye tidligere. I senere tid har det vært diskutert om det 

skal innføres en generell straffebestemmelse som rammer forberedelseshandlinger, men 

dette har blitt avslått.6 Likevel er det stadig kommet til flere straffebud som rammer 

forberedelseshandlinger. Drøftelsen i denne avhandlingen befinner seg derfor innenfor 

rammen av en prinsipielt viktig problemstilling i strafferetten. 

1.2.3  Fare for ”panikkartet lovgivning” 

Et annet forhold som nødvendiggjør en grundig gjennomgang av dette spørsmålet, er faren 

for ”panikkartet lovgivning”. Dette er et fenomen som kan inntre når store 

samfunnsendringer skjer over kort tid, med det resultat at straffelovgivningen reagerer for 

strengt. Et mulig eksempel på dette har vi i narkotikalovgivningen, som har endret seg 

kraftig over de siste tiårene, og hvor maksimumstraffen er opptil 21 års fengsel7. Som 

redegjort for ovenfor, har den datatekniske utviklingen medført store samfunnsendringer, 

                                                 
2 Justisdepartementets forslag til lovtekst er sitert i kapittel 13 pkt. 2 
3 Behandlingen av forslaget er nærmere omtalt i kapittel 2 pkt. 4.2 
4 Nærmere om besittelse av hackerverktøy som forberedelseshandling, se kap 10 pkt. 1 
5 Se Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 101 
6 NOU 2002:4 Ny straffelov, delutredning VII, kapittel 4.5 
7 Thomas Mathiesen, Retten i samfunnet, s. 86 
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og det er derfor viktig at straffelovgivningen ikke overreagerer, men at det blir foretatt 

grundige og veloverveide vurderinger basert på generelle prinsipper for kriminalisering8. 

1.3 Avgrensninger i avhandlingen 

Det vil i det følgende bli redegjort for viktige avgrensninger i avhandlingen.  

Jeg vil for det første avgrense drøftelsen mot fremstilling og anskaffelse av 

datavirus og hackerverktøy. Det er således kun den rene besittelse som vil bli omfattet. 

Dette ligger i og for seg underforstått i problemstillingens ordlyd, men krever en nærmere 

begrunnelse. Både fremstilling og anskaffelse er befatningsformer som det av lovgiver har 

vært vurdert å kriminalisere9, og er omfattet av Cybercrime-konvensjonens 10 art. 6. 

Årsaken til at jeg har valgt å konsentrere meg om besittelseshandlingen er dennes passive 

karakter, og at drøftelsen i forhold til kriminalisering av forberedelseshandlinger derfor blir 

satt på spissen.  

Det avgrenses videre mot den berettigede besittelse av datavirus og hackerverktøy. 

Dette fordi den berettigede besittelse så vidt meg bekjent, ikke har vært vurdert 

kriminalisert av lovgiver, den er heller ikke omfattet av Cybercrime-konvensjonens art. 6, 

og fordi berettiget besittelse har et mye større lovlig anvendelsesområde.11 

Spørsmål knyttet til strafferammen i et evt. straffebud som rammer uberettiget 

besittelse av datavirus og hackerverktøy vil ikke bli omhandlet i denne avhandlingen. Dette 

fordi slike spørsmål faller noe utenfor kjernen i problemstillingen om hvorvidt dette skal 

kriminaliseres. 

Videre vil drøftelsene kun omfavne datavirus og hackerverktøy. Det medfører at 

såkalte tilgangsdata12 faller utenfor. Årsaken er at det skadevoldende potensialet 13 i 

datavirus og hackerverktøy, sammenholdt med den enkle tilgangen til disse, setter disse 

innretningene i en særstilling. 
                                                 
8 Nærmere om prinsipper for kriminalisering, se kap 6 
9 Se eksempelvis Ot.prp. nr. 40 (2204-2005), s. 15 
10 Convention on Cybercrime. Budapest, 23.11.2001 
11 Nærmere om skillet mellom berettiget og uberettiget besittelse, se kap 2 pkt. 3.2 
12 Passord o.l. 
13 Nærmere om det skadevoldende potensialet i datavirus og hackerverktøy, se kap 10 pkt. 4 
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2 Grunnleggende fakta og begrepsforklaringer 

For å danne et fundament og en dypere forståelse for problemstillingen og drøftelsen, vil 

jeg i dette kapittelet presentere noen grunnleggende fakta og redegjøre for innholdet i noen 

sentrale begreper for drøftelsen. Jeg vil først gi en teknisk beskrivelse av hacking, 

hackerverktøy og datavirus 14. Videre vil jeg redegjøre for den juridiske forståelsen av 

begrepene ”datavirus” og ”hackerverktøy” samt ”uberettiget besittelse”. Avslutningsvis vil 

jeg gi en kort oversikt over den historiske utviklingen av tiltak mot datakriminalitet 

generelt og datavirus og hacking spesielt.  

2.1 Hva er hacking, hackerverktøy og datavirus? – en teknisk redegjørelse 

2.1.1  Hacking 

”Hacking” er betegnelsen på den handling det er å ”bryte seg inn i datasystemer og nettverk 

som vedkommende ikke har adgang til”15. Definisjonen har således to objektive elementer. 

For det første er det snakk om å skaffe seg en tilgang som gjerningspersonen ikke er 

autorisert til, og for det andre må tilgangen gjelde et dataanlegg. Denne definisjonen 

inneholder også et normativt element, vet at den underforstått definerer handlingen som et 

brudd på normen om at man ikke skal foreta innbrudd. 

Enkelte vil tillegge hacking en videre definisjon, der det normative elementet ikke 

er til stede. Slike definisjoner kan eksempelvis definere hacking som eksperimentering med 

dataanleggs grenser. 16 

Jeg velger likevel å legge til grunn den førstnevnte definisjon av begrepet, da jeg 

mener at denne best samsvarer med den alminnelige språklige oppfatning. 

 Hacking er ikke den eneste betegnelsen på denne aktiviteten. Andre navn er 

hackerangrep, datasnoking, systeminntrengning, beskyttelsesbrudd, elektronisk innbr udd, 

datainnbrudd, eller bare innbrudd.17  
                                                 
14 For en nærmere teknisk redegjørelse av hacking, hackerverktøy og datavirus, se Sunde, Lov og rett i 

cyberspace. 
15 Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, bind 6, s. 435 
16 Se eks. Bruce Schneier, Secrets & lies, s. 43 
17 Wanwik, Guru Wanda, Straffbar hacking 
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Motivene bak hacking og bruk av datavirus er mange, og strekker seg fra mer 

”uskyldige” motiv til de mest ondsinnede hensikter. Det er ikke mulig å gi en uttømmende 

oversikt, men som eksempler kan nevnes ønske om å oppnå økonomisk vinning, hevn, 

status og å skape frykt.  

Et eksempel fra norsk rettspraksis hvor det tilsynelatende forelå et ønske om å 

oppnå status, har vi i den såkalte webavis-dommen18. Her hadde to 17 år gamle gutter brutt 

seg inn på serveren til en nettavis, og for å bevise at de hadde klart nettopp dette, erstattet 

de nettavisens forside med  en side der det sto at de hadde tatt kontroll over serveren. 

Handlingen bar preg av å være begått for å oppnå prestisje.  

  Resultatene av hacking og bruk av datavirus er like mangfoldige som de 

bakenforliggende motiv, men gjenspeiles i stor grad av disse. Personer med stor teknisk 

kyndighet, samt ønske om å forårsake omfattende frykt og skade, kan tenkes å oppnå 

nettopp dette.  

Et alvorlig eksempel på dette fant sted i 1998 i USA, hvor noen hacket seg inn i en 

av NASA19/JPL20’s datamaskiner. Her fikk hackerne for det første tilgang til data om det 

kommersielle lufttrafikksystemet. Dette resulterte i at den amerikanske 

luftfartsadministrasjonen, FAA 21, måtte slå av kommunikasjonen til flere fly i luften. For 

det andre fikk hackerne tilgang til  konfigurasjonsdataene til navigasjonssatelittene, som 

kunne gitt dem muligheten til å blokkere hele systemet i en krigssituasjon.22 

Hackere er ikke en ensartet gruppe av personer, og ulike betegnelser benyttes på 

ulike kategorier. Eksempler på andre navn er ”crackers” og ”script-kiddies”, hvor 

førstnevnte kan betegne en person med datainnsikt som selv skaffer seg uberettiget tilgang 

til dataressurser, mens sistnevnte er amatører som benytter seg av verktøy andre har laget, 

for å oppnå uberettiget tilgang. 

                                                 
18 Bergen forhørsretts dom av 10. januar 2001. 
19 National Aeronautics and Space Administration 
20 Jet Propulsion Laboratory 
21 Federal Aviation Administration 
22 SANS institute, Can hackers turn your l ight off?  
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2.1.2  Hackerverktøy 

Hackerverktøy vil typisk være dataprogrammer som kan benyttes til å skaffe en person 

uberettiget tilgang til dataanlegg. Ofte er verktøyene enkle i bruk, men de kan ha svært 

avanserte egenskaper, slik at også amatører, eller script-kiddies, kan forårsake omfattende 

skade. Det forhold at brukeren har liten innsikt i egenskapene til et kraftig hackerverktøy, 

kan gi skumle resultater, ved at det forårsakes langt mer omfattende skade enn brukeren 

hadde intendert eller regnet med. 

 Hackerverktøy har et mangfold av egenskaper, hvilket gjenspeiles i de mange 

forskjellige navnene. De mest vanlige og generelle betegnelsen er ”exploits”23 og 

”scripts”24, mens mer spesielle betegnelser er ”scannere”, som brukes til å søke etter 

sårbarheter, ofte i et stort antall av datasystemer, og ”rootkits”, som gir gjerningspersonen 

tilgang til alle aspekter i det datasystem vedkommende har brutt seg inn i. 

 Mange av hackerverktøyene er lett tilgjengelige på Internett, hvor erfarne hackere 

legger ut selvutviklede hackerverktøy, som er åpne for nedlastning av alle.25 

2.1.3  Datavirus 

Datavirus er selvspredende koder eller dataprogram, som er utviklet for å infiltrere eller 

skade en datamaskin, uten brukerens samtykke.  

 Slike virus kan ha et mangfold av egenskaper og kallenavn. Måten et datavirus 

typisk ville jobbe på, er å erstatte en allerede eksisterende fil på en datamaskin med en ny 

fil, som har det samme navn og de samme egenskaper som den forrige, men som i tillegg 

har en eller flere illegitime funksjoner.  

 Det finnes et mangfold av forskjellige former for virus som har mange ulike 

egenskaper. En populær samlebetegnelse er ”malware”, som er en forkortelse for 

”malicious software”, og som direkte oversatt til norsk betyr ”ondsinnet programvare”. Et 

                                                 
23 To exploit er engelsk for å utnytte, og betegnelsen symboliserer at verktøyet utnytter sårbarheter i 

datasystem.  
24 ”script” er et programmeringsspråk som er ”ferdig tolket”, slik at det kan skrives direkte fra datamaskinens 

tastatur 
25 Se eks. http://www.securityfocus.com/archive/1 , hvor hvem som helt kan laste ned hackerverktøy 
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eksempel på en mer spesialisert betegnelse er e-postvirus, som transporteres gjennom e-

post kontoer, og reproduseres ved å videresende seg selv til alle adressene i den infiserte 

kontoens adressebok. Videre finnes ”logiske bomber”, som utløser sin ondsinnede 

egenskap under visse gitte omstendigheter, ”trojanske hester”, som er filer som utgir seg 

for å være noe annet enn hva de i realiteten er, og som f. eks. etablerer såkalte ”bakdører”26 

i det infiserte datasystemet, og ”ormer”, som er dataprogram som benytter datanettverk og 

sikkerhetsmangler til å reproduseres seg selv. 

Den basale forskjellen mellom datavirus og hackerverktøy er at et hackerverktøy kan 

gi brukeren direkte tilgang til et dataanlegg, mens dataviruset er forhåndsprogrammert til å 

utføre en eller annen handling på den infiserte datamaskin, slik at utstederen av viruset bare 

har indirekte tilgang til dataanlegget. 

2.2 Hackerverktøy og datavirus – en juridisk definisjon 

Norsk lovtekst inneholder ikke en definisjon av begrepene ”hackerverktøy” eller 

”datavirus”. Derimot er det veiledning å finne i andre kilder. 

I Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) blir det foreslått en ny § 145 b i straffeloven, som skal 

omhandle besittelse av hackerverktøy og datavirus. I utkastet27 brukes formuleringen 

”dataprogrammer og andre innretninger som er særlig e gnet til å begå straffbare handlinger 

som retter seg mot data eller datasystemer”. Ordlyden samsvarer bra med art. 6 i 

Europarådets Cybercrime-konvensjon, som bestemmelsen bygger på, hvor det er brukt 

formuleringen ”a device, including a computer program, designed or adapted primarily for 

the purpose of committing any of the offences established in accordance with the above 

articles 2 through 5”. 

 Essensen i de juridiske begrepene “hackerverktøy” og ”datavirus” er derfor at det er 

snakk om en eller annen form for innretning. Et dataprogram kan være en slik innretning, 

men begrepet favner videre. I merknaden28 til forslaget uttales det om begrepet 

                                                 
26 En “bakdør” er et lite program som sikrer uvedkommende adgang til datamaskinen ved å omgå dens 

adgangskontroll 
27 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 37 
28 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 33 
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”innretninger” at det skal forstås vidt, og at det omfatter ”enhver logisk elle r fysisk 

innretning”.  

 Videre må innretningen være særlig egnet til å begå straffbare handlinger som retter 

seg mot data eller datasystemer. I merknaden til forslaget uttales det om ”særlig egnet” at 

det er et krav om at innretningen funksjonelt sett må være spesielt godt egnet til å begå 

straffbare handlinger som retter seg mot data eller datasystemer, og at denne egenskapen 

må fremstå som innretningens mest fremtredende egenskap. Innretninger som har en legal 

hovedegenskap, men som har en sidefunksjon som gjør at den kan brukes til å begå 

straffbare handlinger som retter seg mot data eller datasystemer, faller derfor utenfor de 

juridiske begrepene ”datavirus” og ”hackerverktøy”.  

2.3 Nærmere om befatningsformen ”uberettiget besittelse” 

Det er den uberettigede besittelse som drøftelsen i denne avhandlingen omfatter. Jeg vil i 

det følgende redegjøre nærmere for begrepene ”uberettiget” og ”besittelse”. 

2.3.1  Besittelsesbegrepet 

Besittelsesbegrepet har vært benyttet i strafferetten lenge før ”dataalderen”, og har derfor 

tradisjonelt vært knyttet til fysiske gjenstander. Et spørsmål er derfor hvordan begrepet 

forholder seg til datavirus og hackerverktøy. 

 Etter en naturlig språklig forståelse av ordet ”besittelse”, gir begrepet uttrykk for en 

rådighet. Det er etter denne forståelsen ikke noe i veien for at begrepet kan omhandle også 

data og dataprogrammer, herunder datavirus og hackerverktøy, siden det ikke er tvil om at 

noen kan ha rådighet over disse innretningene. Spørsmålet blir derfor i hvilke tilfelle 

besittelse av datavirus eller hackerverktøy kan sies å foreligge. 

 Begrepet ble drøftet i forarbeidene til straffelovens § 204a, der besittelse av 

barnepornografi er gjort straffbart. Det uttales  at ”begr epet besittelse omfatter bl.a. 

oppbevaring av barnepornografi på elektroniske lagringsmedier, for eksempel server, 

harddisk, disketter og CD-ROM” 29. Det sentrale er om gjerningspersonen har hatt rådighet 

over materialet. Det er derimot ikke noe krav om at vedkommende må ha materialet fysisk 

                                                 
29 NOU 2003: 27 s. 25 
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hos seg. Begrepet omfatter ikke de tilfelle der man bare leser eller ser på det 

barnepornografiske materialet på egen skjerm, uten at materialet er lastet ned. 

Et spørsmål som har blitt drøftet i forhold til barnepornografi, er om data som ligger 

i mellomlagringsfunksjonen ”temporary internetfiles” kan sies å være i noens besittelse.30 

Dette spørsmålet gjør seg ikke gjeldende i forhold til datavirus og hackerverktøy. Årsaken 

er tekniske egenskaper ved mellomlagringsfunksjonen som gjør at datavirus og 

hackerverktøy, som programmer, ikke blir lastet ned og lagret31. Jeg går derfor ikke 

nærmere inn på denne problemstillingen. 32 For det tilfelle at et datavirus eller 

hackerverktøy på andre måter skulle bli lastet ned på datamaskinen uten brukerens viten, 

blir det et spørsmål om subjektiv skyld. 

Det sentrale i vurderingen av om noen er i besittelse av datavirus eller 

hackerverktøy blir etter dette om gjerningspersonen har rådighet over hackerverktøyet. En 

slik rådighet vil foreligge når viruset eller hackerverktøyet er lagret på elektroniske 

lagringsmedier som gjerningspersonen har fysisk hos seg, og i tilfelle der han har det lagret 

på andre datamaskiner som han har tilgang til, som eksempelvis ved bruk av såkalte web-

hotell.  

2.3.2  Uberettiget 

At besittelsen må være uberettiget, er en reservasjon mot tilfelle der besittelsen har et 

legitimt formål.  

 Til sammenligning benyttes i Cybercrime-konvensjonen terminologien ”without 

right”. Uttrykkene må kunne sies å ha samme meningsinnhold. 

 Norsk lovgivning inneholder ingen definisjon av  begrepet. I merknaden til 

forslaget til en ny §145b i straffeloven uttales det om uttrykket ”uberettiget” at ”Den som 

har tilstrekkelig hjemmel for å spre en tilgangskode, for eksempel i lov, avtale eller annet 
                                                 
30 Se eksempelvis RG. 2004 s. 689  
31 Microsofts forklaring av innholdet i Temporary Internett Files i Internet Explorer 7.0, er ”copies of 

webpages, images, and media that are saved for faster viewing”. Kilde: Internet Options; delete browsing 

history. 
32 For mer om forholdet mellom besittelse og mellomlagringsfunksjoner, se Schjølberg Cybercrime og Sunde 

Lov og rett i cyberspace  
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rettsgrunnlag, rammes derved ikke av bestemmelsen”33. Hvorvidt besittelsen er uberettiget 

blir dermed et spørsmål om hjemmel. 

Som et eksempel på berettiget adgang nevnes i NOU 2003: 2734 når den berettigede 

gir en annen person fullmakt til å forsøke å forsere en passordbeskyttelse for å teste 

systemets sikkerhet. I forhold til besittelse av datavirus og hackerverktøy må besittelsen 

derfor være berettiget dersom gjerningspersonen eks. har fullmakt til å teste sikkerheten til 

et datasystem, og besittelsen av viruset eller hackerverktøyet er med det formål for øyet. 

2.4 Et historisk tilbakeblikk på tiltak mot datakriminalitet 

2.4.1  Internasjonale tiltak og tiltak i andre land 35 

Det første internasjonale tiltak mot datakriminalitet fant sted i Strassbourg, 1976, under 

Europarådets konferanse om ”Criminological Aspects of Economic Crime”. Her ble det tatt 

et initiativ for å kartlegge forekomsten av datakriminalitet i Europa. 

Neste ut var USA, der det i 1977 kom en rapport fra U.S. Senate Government 

Operations Committee om datakriminalitet. Senator Ribikoff fremmet senere samme år et 

omfattende lovforslag om datakriminalitet, som blir kalt ”The Ribikoff Bill”.  

I ettertid har internasjonale organisasjoner som Europarådet, FN og EU bidratt via 

konferanser og tiltak for harmonisering av nasjonale straffebestemmelser om 

datakriminalitet. 

 Et av de viktigste bidragene er Europarådets konvensjon om datakriminalitet som 

ble åpnet for signering i Budapest, 23. november 2001. Konvensjonen er pr. 16. oktober 

.2006 signert av 43 stater og ratifisert av 17 stater, herunder Norge. 

2.4.2  Tiltak i Norge 

Første tilpasning av norsk straffelovgivning rettet mot datakriminalitet kom ved lov av 16. 

februar 1979, der brevbruddsbestemmelsen i straffelovens § 145 ble endret til også å 

omfatte data lagret i elektroniske media. 36 37 

                                                 
33 NOU 2003: 27, s. 59 
34 S. 20 
35 Kilde: Stein Schjølberg, Cybercrime  
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I 1982 ble regjerningen forespurt om å foreta en redegjørelse for forskjellige former 

for datakriminalitet i straffelovgivningen. 38 Resultatet forelå i NOU 1985: 31, der det ble 

konkludert med at de fleste straffverdige handlinger rettet mot data var dekket av den 

eksisterende lovgivningen, men at ikke alle former for datakriminalitet var tilfredsstillende 

dekket. 39 

I første halvdel av 2000 sto gjennomføring av den nylig vedtatte Cybercrime-

konvensjonen på agendaen og i den forbindelse ble det I NOU 2003: 27 drøftet om 

besittelse av datavirus og hackerverktøy burde kriminaliseres. Datakrimutvalget kom da til 

at handlingen ikke burde belegges med straff, og viser bl.a. til at en slik kriminalisering vil 

medføre en subjektivisering av straffansvaret og vil øke kontrollnivået i den private sfære.

 Justisdepartementet kom derimot til at handlingen burde kriminaliseres, og 

begrunnet dette med det betydelige skadepotensialet i datavirus og hackerverktøy, hensynet 

til tilliten til elektronisk kommunikasjon som kommunikasjonsform og den tilsynelatende 

lave oppdagelsesrisikoen. 40 I den anledning ble det foreslått en ny § 145b i straffeloven, 

hvor første ledd bokstav b skulle ramme besittelse av datavirus og hackerverktøy. 41 

 Justisdepartementets forslag ble avslått av Stortingets justiskomité i Innst.O.nr. 53 

(2004-2005). Begrunnelsen er noe vanskelig å få tak i, da det kun vises til det faktum at 

problemstillingen om å kriminalisere forberedelseshandlinger har vært gjenstand for 

betydelig debatt, samt til et kjent sitat42 fra Johs. Andenæs, der han redegjør for grensen 

mellom straffbart forsøk og straffri forberedelse. Resultatet ble ved lov av 8. april 2005 en 

ny § 145b i straffeloven, uten noen bestemmelse som rammer uberettiget besittelse av 

datavirus og hackerverktøy. 

                                                                                                                                                    
36 At den nye ordlyden i bestemmelsen også omfattet data var ikke åpenlyst, men følger uttrykkelig av Ot.prp. 

nr. 4 (1978-1979) s. 9 
37 Kilde: Schjølberg, Stein, Cybercrime  
38 Stortingsrepresentant Morten Steenstrup i et grunngitt spørsmål i Stortinget 10. november 1982 
39 Kilde: Schjølberg, Stein, Cybercrime  
40 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 18. 
41 Utkastet til den foreslåtte § 145b er sitert i kapittel 13 pkt. 1 
42 “Gjerningsmannens opptreden må vise at nå er forberedelsenes og overveielsenes tid over, nå skrider han 

til verket” 
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3 Rettskildebildet 

I dette kapittelet vil jeg gi en kortfattet oversikt over hvilke rettskilder som anses å være 

relevante i forhold til avhandlingens problemstilling. 

3.1 Internasjonale og utenlandske rettskilder 

En sentral kilde for drøftelsen er Europarådets konvensjon om datakriminalitet, og da 

spesielt dens art. 6, som bl.a. omhandler uberettiget besittelse av hackerverktøy. Norge har 

som nevnt ratifisert denne, men reserverte seg mot kriminalisering av uberettiget besittelse 

av datavirus og hackerverktøy.  

Konvensjonens forklarende rapport er også av interesse, som en kilde til hensyn og 

forklaring av begreper. 

Videre vil gjennomføring av tiltak mot datakriminalitet i andre land være relevante 

for drøftelsen. 

3.2 Norske rettskilder 

3.2.1  Lovbestemmelser 

Lovbestemmelser som er relevante i forhold til datavirus og hackerverktøy er spredt rundt i 

lovgivningen.  

I straffeloven vil jeg ta i betraktning § 145 annet ledd om uberettiget adgang til data 

eller programutrustning, § 145b om spredning av tilgangsdata, § 262 første ledd bokstav a 

om besittelse av dekodingsinnretninger, § 291 om skadeverk, samt §§ 161 og 162 om 

besittelse av henholdsvis sprengstoff og narkotika. 

 Andre relevante lovbestemmelser finnes i åndsverklovens §§ 53a annet ledd og 53c 

om besittelse av innretninger for å omgå effektive tekniske systemer til beskyttelse av 

henholdsvis vernede åndsverk generelt, og dataprogrammer spesielt. 

3.2.2  Forarbeider 

Omfanget av relevante lovforarbeider er stort, og jeg nøyer meg her med å gi en 

uspesifisert oversikt. 
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 I redegjørelsen for hva som er gjeldende rett, vil forarbeidene til de ulike 

bestemmelsene som blir drøftet være relevante. 

 I forhold til kriminaliseringsspørsmålet er forarbeidene til den generelle delen av ny 

straffelov og forarbeidene i forbindelse med gjennomføringen av cybercrime-konvensjonen 

av særlig interesse.  

3.2.3  Rettspraksis 

Det er ikke et stort omfang av rettspraksis på området. Jeg har derfor, med unntak av noen 

avgjørelser som blir lagt til grunn i redegjørelsen for gjeldende rett, ikke funnet det 

hensiktsmessig, i forhold til avhandlingens problemstilling og rettspolitiske karakter , å ta 

noen rettsavgjørelser i betraktning.  

3.2.4  Juridisk litteratur og rettspolitiske betraktninger 

Sentral juridisk litteratur på området er Husabøs ”Straffansvarets periferi”, Schjølbergs 

”Cybercrime” og Sundes ”Lov og rett i cyberspace”. 

Rettspolitiske betraktninger vil være av sentral betydning i spørsmålet om straff bør 

brukes.  

4 Metodiske bemerkninger 

I drøftelsen av problemstillingen vil jeg anvende to forskjellige metoder, avhengig av om 

jeg redegjør for gjeldende rett, de lege lata, eller hva som bør være gjeldende rett, de lege 

ferenda. 

4.1 De lege lata 

I gjennomgangen av gjeldene rett vil jeg anvende alminnelig juridisk metode, ved at jeg 

redegjør for de relevante rettskildene, tolker dem, og foretar en avveining der det er 

motstrid. 
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4.2 De lege ferenda 

Den rettspolitiske vurderingen av om besittelse av datavirus og hackerverktøy bør 

kriminaliseres vil jeg basere på grunnleggende prinsipper for kriminalisering43. I 

forarbeidene til ny straffelov44  uttales det at de alminnelige begrunnelser for straff må 

suppleres med og utdypes av såkalte prinsipper for kriminalisering, hvor 

hovedretningsgivende prinsipp er det såkalte ”skadefølgeprinsippet”. Sentralt for 

vurderingen blir derfor det såkalte ”skadefølgeprinsippet”. 

5 Opplegget for den videre drøftelse 

Straff er et meget inngripende virkemiddel, og griper til dels sterkt inn i lovbryterens frihet 

eller økonomi45. I forarbeidene til ny straffelov uttales det at ”når staten tilføyer sine 

borgere en tilsiktet lidelse, krever det en solid begrunnelse”46.  

En slik begrunnelse kan ikke baseres på løs synsing, men må ha sitt fotfeste i 

prinsipper for kriminalisering. Disse prinsippene vil det bli redegjort for i kapittel 6. 

En forutsetning for kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy, er at det er et samfunnsmessig behov for at disse handlingene belegges med 

straff. For å kunne vurdere om et slik behov foreligger, må det først klargjøres hva som er 

formålet med en slik kriminalisering. Det blir derfor redegjort for formålet med å 

kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy i kapittel 7. 

For at et samfunnsmessig behov for bruk av straff skal kunne sies å foreligge, må 

vernet etter gjeldende rett være utilstrekkelig. Hva som er gjeldende rett på området for 

avhandlingens tema, og hvorvidt dette gir et tilstrekkelig vern, blir omhandlet i kapittel 8.  

Selv om det foreligger et samfunnsmessig behov for å forhindre besittelse av 

datavirus og  hackerverktøy, er det ikke videre gitt at straff er et hensiktsmessig middel for 
                                                 
43 Prinsipper for kriminalisering blir nærmere omtalt i kapittel 6 
44 Ot.prp. nr 90 (2003-2004) s. 82 
45 NOU 1983:57 s. 52 
46 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 77 
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å oppnå dette. Hvorvidt straff er et hensiktsmessig middel til å realisere formålet med å 

kriminalisere besittelse av datavirus og hackerverktøy, blir det redegjort for i kapittel 9. 

I kjølvannet av skadefølgeprinsippet må hensyn for og mot bruk av straff veies opp 

mot hverandre. Hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i drøftelsen redegjøres det for i 

kapittel 10, og avveiningen av disse følger i kapittel 11. 

Hva som er konklusjonen på avhandlingens problemstilling omfattes av kapittel 12. 
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DEL II: DRØFTELSE 

6 Prinsipper for kriminalisering 

Når det vurderes om en handling skal kriminaliseres er det i hovedsak to hovedhensyn som 

står mot hverandre; ønsket om størst mulig privat handlefrihet kontra samfunnets behov for 

et effektivt rettsapparat som sikrer kontroll, ro og orden. Med dette som bakteppe har det 

blitt utviklet prinsipper som legges til grunn i drøftelser av om en handling skal 

kriminaliseres. 

Sanksjonsutvalget 47 hadde som mandat å foreta en grundig gjennomtenkning av 

hvordan det bør reageres på lovbrudd. Resultatet forelå i NOU 2003: 15. Det ble av 

utvalget redegjort for en del prinsipper for kriminalisering. Disse, supplert med uttalelser 

fra andre lovforarbeider, vil i stor grad bli lagt til grunn i drøftelsen av om uberettiget 

besittelse av datavirus og hackerverktøy bør kriminaliseres. 

6.1 Bruken av straff ønskes redusert 

Et grunnleggende trekk i Sanksjonsutvalgets utredning, men også i andre lovforarbeider48, 

er at bruken av straff ønskes redusert. Sanksjonsutvalget uttaler om dette at ”Et hovedpunkt 

i utvalgets mandat er at bruken av straff bør reduseres” 49. Dette må legges til grunn i 

drøftelsen at det er en viss terskel for bruk av straff. 

6.2 Hovedregel i norsk lovgivning at forberedelseshandlinger ikke er straffbare 

Hovedregelen i norsk rett er at forberedelseshandlinger, herunder besittelse, ikke er 

straffbare. Dette kommer til utrykk i forarbeidene til ny straffelov50, og følger 

                                                 
47Opprettet ved kongelig resolusjon 26. januar 2001. 
48 Se eksempelvis NOU 2002: 4, s. 79 
49 NOU 2003: 15 s. 143 
50 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004), s. 101 
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motsetningsvis av straffelovens § 49 om forsøk, ved at de handlinger som ikke kvalifiserer 

til forsøk ikke er straffbare. 

 Husabø definere en forberedelseshandling som ”ei handling som er gjort med 

forsett om anten åleine, saman med andre eller ved hjelp av andre å fullføra eit brotsverk, 

men utan at handlemåten har kome langt nok til at det utgjer eit straffbart forsøk for denne 

deltakaren sin del”51. Det er med andre ord et krav om fullførelsesforsett, slik at 

gjerningspersonen må i det minste ha holdt det for sannsynlig at han kom til å gjennomføre 

den straffbare handling. Den objektive handling er negativt avgrenset mot det straffbare 

forsøk. For det første medfører det et krav om en handling, slik at det ikke er tilstrekkelig at 

bare forsettet foreligger. Videre medfører det at det bare er de handlinger som ligger under 

det straffbare forsøks nedre grense som utgjør forberedelseshandlinger.52  

 Det kan spørres om denne hovedregelen fremdeles er aktuell, eller om den er blitt 

”vannet ut” i løpet av årene ved at stadig flere forberedelseshandlinger er blitt kriminalisert.

 Straffeloven inneholder nå mange straffebud som rammer forberedelseshandlinger. 

Felles for de fleste av disse, er at overtredelse objektivt sett ikke medfører noen skade. Det 

er derimot faren for at skade kan bli voldt som lovgiver ønsker til livs ved å kriminalisere 

forberedelseshandlingen, dels gjennom straffens preventive virkninger, og dels ved at 

håndhevelsen av straffeloven blir mer effektiv.53 Den generelle begrunnelse for at enkelte 

forberedelseshandlinger er gjort straffbare er at den forbryterske viljen i forsøkstilfelle har 

manifestert seg på en slik måte at det antas at gjerningspersonen besitter den nødvendige 

styrke og bestemthet for å utføre en forbrytelse. Videre vil slike forberedelseshandlinger 

fremkalle slik oppsikt og uro at samfunnet gjennom strafferetten bør markere avstand til 

handlemåten. 54 Eksempel på straffebud som rammer forberedelseshandlinger er 

straffelovens § 352a, som rammer det å bære kniv på offentlige område, og § 94, som 

rammer det å inngå ”forbund” om å begå andre spesifiserte straffbare handlinger. 

                                                 
51 Husabø, Straffansvarets periferi, s. 307 
52 Grensen mellom straffbart forsøk og straffri forberedelse er redegjort for i kapittel 8 pkt. 2.2 
53 Disse og andre tilsiktede virkninger ved straff er det nærmere redegjort for i kapittel 9 pkt. 1 
54 Se Husabø, Straffansvarets periferi, s. 368 
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Hvorvidt det bør gis en generell bestemmelse som setter straff for 

forberedelseshandlinger blir drøftet i Husabøs ”Straffansvarets periferi”. En slik generell 

regel om straffbare forberedelseshandlinger ville markere at det i norsk strafferett ikke 

lenger er hovedregelen at forberedelseshandlninger ikke er straffbare. Husabø konkluderer 

med at det er grunn til å avvise et slikt forslag om et generelt forberedelsesansvar.55 

 Husabø får tilslutning for sitt synspunkt av både Straffelovkommisjonen og 

Justisdepartementet i Ot.prp. nr. 90 (2003-2004), hvor det på s. 105 uttales at 

forberedelseshandlinger bare bør kriminaliseres når det er et særskilt behov for det, og at 

det bør oppstilles en høyere terskel for å kriminalisere slike handlinger enn for handlinger 

som direkte volder skade.   

Jeg kommer etter dette til at hovedregelen i norsk rett om at forberedelseshandlinger 

er straffrie, fremdeles gjelder, til tross for at unntakene har blitt flere, og at dette derfor må 

legges til grunn i drøftelsen av avhandlingens problemstilling. 

6.3 Straffens nødvendighet 

Sanksjonsutvalget legger til grunn at behovet for å kriminalisere må vurderes konkret for 

hver enkelt handling, og at det grunnleggende spørsmål er om det er nødvendig med en 

sanksjon ved overtredelse. Sanksjonsutvalget stiller med dette opp et 

nødvendighetskriterium. I forhold til spørsmålet om hvorvidt uberettiget besittelse av 

datavirus og hackerverktøy bør kriminaliseres, er et sentralt spørsmål derfor om det 

foreligger et samfunnsmessig behov for å ramme overtredelser med straff.  

6.3.1  Straffens hensiktsmessighet 

Et annet prinsipp for kriminalisering er at straff må være et hensiktsmessig virkemiddel for 

å oppnå det ønskede formål. Justisdepar tementet uttaler i forarbeidene til ny straffelov at 

det må ”stilles som et vilkår at bruk av straff er hensiktsmessig”56. Dette ligger som en 

forutsetning for straffens nødvendighet, og utgjør derfor en underkategori av 

nødvendighetsprinsippet. I forhold til problemstilingen i denne avhandlingen krever derfor 

                                                 
55 Se Husabø, Straffansvarets periferi, s. 379 
56 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 93 
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hensiktsmessighetsprinsippet at straff må være et hensiktsmessig vikemiddel for å oppnå 

formålet med å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy.57  

6.3.2  Subsidaritetsprinsippet 

Et annet prinsipp som følger i kjølvannet av nødvendighetsprinsippet, og som er et utslag 

av ønsket om å redusere bruken av straff, er det såkalte subsidaritetsprinsippet. Dette går ut 

på at straff skal være en subsidiær reaksjon i forhold til andre, mindre inngripende 

virkemiddel, som eksempelvis administrative reaksjoner. Dersom slike andre virkemiddel 

er like effektive, skal straff som hovedregel ikke brukes. Sanksjonsutvalget uttaler om 

subsidaritetsprinsippet at ”Det er normalt ikke grunn til å reagere med straff hvis 

tilstrekkelig grad av etterlevelse kan oppnås på annen måte”58. I forhold til denne 

avhandlingens problemstilling må det derfor vurderes om andre virkemidler enn straff like 

effektivt kan fremme formålet med å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy.  

6.4 Håndhevelsesprinsippet 

Et moment som også må tas i betraktning i en kriminaliseringsdrøftelse, er hvorvidt den 

foreslåtte straffebestemmelse vil bli håndhevet. Dette fordi straffebestemmelser som ikke 

blir håndhevet, kan føre til at respekten for straffelovgivningen generelt blir svekket i 

befolkningen. Sanksjonsutvalget uttaler at det bør ”være en forutsetning at straffbare 

handlinger i praksis vil bli søkt avdekket og straffetrusselen håndhevet”. Det bør derfor 

være på det rene at en straffebestemmelse som rammer uberettiget besittelse av datavirus 

og hackerverktøy, i praksis blir håndhevet. 

6.5 Alvorsgraden av overtredelse, og karakteren av de vernede interesser 

Det må videre ses hen til overtredelsens alvorsgrad, og viktigheten av de vernede 

interesser. Sanksjonsutvalget uttaler om dette at ”normalt bør straff bare brukes ved 

alvorlige overtredelser”, og at ”De interesser straffebestemmelsen skal beskytte bør i et 
                                                 
57 Formålet med å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy er det redegjort for i 

kapittel 7 
58 NOU 2003: 15 s. 143 
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samfunnsmessig perspektiv være så viktige at de forsvarer bruken av straff”. 59 Både 

viktigheten av de interesser et eventuelt straffebud mot uberettiget besittelse av datavirus 

og hackerverktøy er ment å beskytte, samt alvorsgraden ved overtredelsen av et slikt 

straffebud, må derfor tas med i vurderingen av om handlingen bør kriminaliseres. 

6.6 Skadefølgeprinsippet 

Et av de mest sentrale prinsippene for kriminalisering er det såkalte ”skadefølgeprinsippet”. 

Prinsippet er et utslag av utgangspunktet om at bruken av straff bør reduseres, og setter opp 

visse kriterier for kriminalisering.  

Skadefølgeprinsippet går ut på at straff bare skal brukes på handlinger som 

medfører skade, eller fare for skade. Justisdepartementet uttaler i forarbeidene til ny 

straffelov at ”Individene bør i størst mulig grad kunne handle fritt, og straff bør bare brukes 

når tungtveiende hensyn taler for det. Fordelene med å kriminalisere en handling må veies 

opp mot ulempene[...]. Fordelene vil i utgangspunktet bare kunne være store nok dersom 

handlingene som man ønsker å hindre kan medføre skade eller fare for skade på interesser 

som har et rettmessig krav på vern.”60  

For drøftelsen av om uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy bør 

straffesanksjoneres, medfører skadefølgeprinsippet at en slik kriminalisering bare bør finne 

sted dersom fordelene ved kriminaliseringen ovverveier ulempene, og at i den vurderingen 

er det sentralt om en slik besittelse medfører skade eller fare for skade.  

7 Hovedformålet med å kriminalisere besittelse av hackerverktøy 

Som det vil fremgå av kapittel 10, er det mange hensyn som taler for og i mot 

kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy. For den mer 

nyanserte fremstilling av disse visere jeg derfor til kapittel 10. I dette kapittelet vil jeg 

redegjøre for hovedformålet med en slik kriminalisering. 
                                                 
59 NOU 2003: 15, s. 143 
60 Ot.prp. nr 90 2003-2004 s. 89 
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 Så lenge de ikke brukes, er datavirus og hackerverktøy i seg selv ikke skadelige. 

Dette gjelder også for de fleste andre straffbare besittelseshandlinger, som eksempelvis 

besittelse av narkotika61. Derfor påføres samfunnet heller ingen skade ved at noen personer 

er i besittelse av  datavirus eller hackerve rktøy, så lenge de lar det være med det. 

 Derimot er det fare for stor skade dersom dataviruset eller hackerverktøyet blir 

brukt, enten det er til datainnbrudd, dataskadeverk eller andre uønskede handlinger. Når en 

person er i besittelse av et datavirus eller et hackerverktøy, er det derfor en risiko for at 

verktøyet blir benyttet til å begå en skadevoldende handling. 

Hovedformålet med å kriminalisere besittelse av datavirus og hackerverktøy er 

derfor å redusere den fare det er for at skade kan inntre ved bruk av datavirus eller 

hackerverktøy, når noen er i uberettiget besittelse av slike. 

8 Gjeldende rett 

Jeg vil i dette kapittelet gi en oversikt over hva som er gjeldende rett på området for 

avhandlingens tema, samt å redegjøre for hvorvidt dette gir et tilstrekkelig vern, sik at 

formålet med kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy 

allerede blir ivaretatt av det eksisterende lovverk.  

8.1 Convention on Cybercirme, art. 6 

Før jeg går til de norske straffebestemmelsene, er det på sin plass med en redegjørelse for 

art. 6 i Cybercrime-konvensjonen. Art. 6 er grunnlaget for flere nyere bestemmelser som 

rammer datakriminalitet i straffeloven, og det er derfor hensiktsmessig å behandle denne 

først. 

                                                 
61 Straffelovens § 161 
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8.1.1  Generelt om konvensjonen 

Konvensjonen ble åpnet for undertegning 23. november 2001 og trådte i kraft 1. juli 2004. 

Konvensjonen er som nevnt, pr 16. oktober 2006 signert av 43 stater og ratifisert av 17 

stater. Norge ratifiserte konvensjonen 30. juni 2006 med virkning fra 1. oktober 2006.  

Konvensjonen forplikter statene til bl.a. å kriminalisere visse handlinger, som 

eksempelvis ulovlig tilgang og oppfanging av data 62, inngrep i dataenes integritet63, inngrep 

i driften av et datasystem64, og misbruk av innretninger og tilgangsdata65. 

 Art. 42 gir statene anledning til å ta forbehold spesifisert i konvensjonen.  

Et av hovedformålene med konvensjonen er å skape en felles kriminalpolitikk som 

skal sikre samfunnet mot datakriminalitet. Dette skal oppnås bl.a. ved et harmonisert 

regelverk som fjerner såkalte ”trygge havner”, hvor datakriminelle kan operere lovlig og 

utenfor andre staters jurisdiksjon. 

8.1.2  Nærmere om art. 6 

Den del av art 6. som berører uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy er første 

ledd bokstav b. Her forpliktes statene til å foreta de tiltak som er nødvendige for å fastslå 

urettmessige handlinger, som besittelse av en innretning utviklet eller tilpasset hovedsaklig 

i den hensikt å begå en av de straffbare handlingene som er nevnt i artiklene 2 til 5, som 

straffbare. At denne definisjonen også omhandler hackerverktøy, kommer frem i 

konvensjonens forklarende rapport 66, hvor hackerverktøy utrykkelig er nevnt i avsnitt 71. 

Det må også legges til grunn at datavirus er omfattet, da disse faller inn under ordlyden, 

ved å være innretninger som kan brukes til å begå en eller flere av de straffbare 

handlingene som er nevnt i artiklene 2 til 5. 

                                                 
62 Art. 2 og 3 
63 Art. 4 
64 Art. 5 
65 Art. 6 
66 Rapporten er pr. 20. november 2006 publisert på 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/185.htm 
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Statene er gitt adgang til å ta forbehold mot å kriminalisere bl.a. besittelse av slike 

innretninger etter tredje ledd. Denne adgangen har Norge benyttet seg av. 

Om hensynene bak art. 6 uttales det i avsnitt 71 i konvensjonens forklarende 

rapport, at brudd på handlingene som omfattes av art. 2-5 ofte krever besittelse av 

eksempelvis hackerverktøy eller andre verktøy, og for å bekjempe slike farer mer effektivt, 

så bør straffelovgivningen ta slike potensielle farer ved ”roten”. Hensynet bak 

bestemmelsen er derfor å lettere kunne bekjempe mer alvorlig datakriminalitet. 

8.1.3  Innvirkning på norsk rett 

Siden adgangen til å reservere seg mot kriminalisering av besittelse av datavirus og 

hackerverktøy er benyttet i Norge, har art. 6 første ledd bokstav b ingen rettslig virkning i 

Norge. Derimot har bestemmelsen politisk betydning.67  

8.2 Straffelovens § 145 annet ledd 

8.2.1  Generelt om bestemmelsen 

Straffelovens §145 annet ledd setter straff for å skaffe seg uberettiget adgang til data eller 

programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske 

hjelpemiddel. 

 Hva som ligger i ”uberettiget” er tidligere redegjort for i kapittel 2. pkt 3.2. 

Avgjørende er om gjerningspersonen har hjemmel til å skaffe seg tilgang til de aktuelle 

data eller programutrustningen. 

 ”Adgang” foreligger når dataene er gjort tilgjengelig for gjerningspersonen. Det er 

ikke et krav om at inntrengeren har tilegnet seg kunnskap om innholdet av informasjonen. 68  

 Det objekt som er vernet etter straffelovens §145 annet ledd er ”data eller 

programutrustning”.  Begrepet skal tolkes vidt, slik at det omfatter all elektronisk lagret 

informasjon69. Vurderingstemaet er ikke innholdet  i informasjonen, men hvorvidt 

                                                 
67 Det er redegjort nærmere for virkningen av art. 6 i kriminaliseringsvurderingen i kapittel 10 pkt. 11 
68 NOU 2003: 27 s. 14 
69 NOU 2003: 27 s. 14 



 30 

informasjonen er elektronisk lagret.70 Med ”programutrustning” menes dataprogrammer. 

Data som ikke er maskinlesbare omfattes ikke. 

Dataene eller programutrustningen må være enten ”lagret” eller ”overføres ved 

elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler”. Lovteksten stiller ikke krav til hvordan 

dataene skal være lagret, slik at her må alle former for elektroniske lagringsmedier 

godkjennes. Alternativet overføring ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler tar 

sikte på data under kommunikasjon.  

Skyldkravet er forsett, jfr. straffelovens § 40. Videre er forsøk og medvirkning 

straffbart, jfr straffelovens §§ 49 og 145 fjerde ledd. 

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil seks måneder eller begge deler. 

Strafferammen øker til to år dersom det “voldes skade ved erverv eller bruk av slik 

uberettiget kunnskap“, eller dersom forbrytelsen er “forøvet i hensikt å skaffe noen en 

uberettiget vinning”. 

Bestemmelsen ble endret fra å bare omhandle skrift, til også å verne om data ved 

lov 16. februar 1979 nr. 3. Datavernregelen ble videre endret ved lov 12. juni 1987 nr. 54, 

og kom til uttrykk i et nytt annet ledd. Det ble da lagt til et vilkår om at den uberettigete 

adgangen måte være resultat av et beskyttelsesbrudd. Bestemmelsen ble endret til sin 

nåværende form ved lov 8. april 2005 nr. 16, med det resultat at beskyttelsesbruddvilkåret 

ble fjernet.    

Hensynene bak annet ledd må sees i lys av bestemmelsen i sin helhet, som i første 

ledd også omhandler brevbrudd. Sentralt er hensynet til privatlivets fred, behovet for vern 

mot uberettiget utnyttelse av informasjon som er beskyttet, og det samfunnsmessige behov 

for et apparat som sikrer mulighet for utveksling av lukket informasjon71. I forhold til annet 

ledd uttales det i forarbeidene at formålet med bestemmelsen er å beskytte både samfunnets 

og privates interesse i konfidensialitet og behovet for å kunne stole på datasystemers 

                                                 
70 Motsatt vurdering ble lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 1994 s. 1610, hvor det ble drøftet hvorvidt 

fjernsynssignaler var ”data” i straffelovens forstand. Høyesterett kom, under dis sens, til at dette ikke var 

tilfellet, med den begrunnelse at det som er beskyttet er EDB-basert informasjon, og at det er noe annet enn 

fjernsynsprogrammer 
71NOU 1985: 31 s. 13  
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pålitelighet72. Bestemmelsen verner også om vederlagsinteressen, 73 hvilket betyr at den 

beskytter den kommersielle verdien av data når gjerningspersonen får en tilgang til data 

han ellers måtte ha betalt for. 

8.2.2  Forholdet til uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy 

Bestemmelsen rammer bl.a. tilfelle der det brukes hackerverktøy for å uberettiget skaffe 

seg adgang til data eller programutrustning, men datavirus må antagelig falle utenfor 

bestemmelsens rekkevidde, da datavirusets utsteder har kun en indirekte adgang, ved at 

viruset er forhåndsprogrammert.74 Selve besittelsen rammes ikke direkte av ordlyden.  

Et spørsmål er hvorvidt uberettiget besittelse av hackerverktøy kan anses som 

straffbart forsøk på overtredelse av bestemmelsen etter straffelovens § 49. 

Problemstillingen blir da om den nedre grensen for straffbart forsøk er overskredet, eller 

om dette er å regne som en straffri forberedelseshandling.  

Straffbart forsøk foreligger etter straffelovens § 49 ”naar en Forbrydelse ei er 

fuldbyrdet, men der er foretaget Handling, hvorved dens Udførelse tilsigtedes paabegyndt”. 

Det er med andre ord et krav om at det er foretatt en handling, og forsett om å fullbyrde 

forbrytelsen. 

Dette blir underbygget av forarbeidene til ny straffelov, hvor det i forhold til 

forsøkets nedre grense uttales at gjerningspersonen må ha fullbyrdelsesforsett og at 

forsettet må ha manifestert seg i en ytre handling.75  

I Rt 1991 s. 95 uttalte Høyesterett at vurderingen i noen grad vil være 

skjønnspreget, og at både objektive og subjektive momenter vil kunne ha betydning for 

grensedragningen. Videre ble det lagt til grunn at viktige momenter er hvor mye som 

gjenstår i tid og handling før forbrytelsen er fullbyrdet. 

Et kjent sitat fra Johs. Andenæs om denne grenseoppgangen er at forsøk foreligger 

når forberedelsenes og overveielsenes tid er over – ”nå skrider han til verket”. 76  

                                                 
72 NOU 2003: 27 s. 14 
73 Ot.prp. nr. 35 (1986-87) s. 21, jfr. Rt. 1994 s. 1610 
74 Jfr. forskjellen mellom datavirus og hackerverktøy i kapittel 2. pkt. 1.3 
75 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 97 og 98 
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 Det er rimelig klart at det å være i besittelse av et hackerverktøy ikke kan anses som 

straffbart forsøk på overtredelse av straffelovens § 145 annet ledd, men som en straffri 

forberedelseshandling.  

For det første kan det spørres om den rene besittelse kan karakteriseres som en 

”handling”, grunnet besittelsens passive karakter. 

For det andre er det for mye som gjenstår i tid og handling til at forsøkets nedre 

grense er overskredet, jfr. Rt 1991 s. 95. Hackerverktøyet må brukes, hvilket er en viktig 

del av den objektive gjerningen, og ikke minst er det en betydelig psykologisk terskel som 

skal forseres før forbrytelsen er fullbyrdet. 

 Jeg kommer følgelig til at straffelovens § 145 annet ledd ikke på noen måte rammer 

uberettiget besittelse av hverken datavirus eller hackerverktøy. 

8.3 Straffelovens § 145b 

8.3.1  Generelt om bestemmelsen 

Straffelovens §145b første ledd gjør det straffbart å uberettiget gjøre tilgjengelig for andre 

passord eller andre data som kan gi tilgang til et datasystem.  

 Forståelsen av ”uberettiget” er redegjort for tidligere i kapittel 2 pkt. 3.2, og må 

forstås på samme måte som for straffelovens § 145 annet ledd. Det er derfor ikke straffbart 

når en person eksempelvis gjør tilgjengelig tilgangsdata for en programutvikler, for at han 

skal kunne prøve sårbarhetene i sitt eget system. 

Hva som ligger i å ”gjøre tilgjengelig ” er redegjort for i forarbeidene, der det 

uttales at det iallfall rammer ”det å selge, distribuere eller på annen måte gjøre slike data 

tilgjengelige for andre77”. 

Begrepet ”passord eller andre data som kan gi tilgang” er funksjonelt avgrenset, slik 

at det ikke er typen av data som er avgjørende, men hvorvidt de er egnet til å gi tilgang til 

hele eller deler av datasystem. 78 

                                                                                                                                                    
76 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett. 1997 s. 316 
77 NOU 2003:27 s. 21 
78 NOU 2003: 27 s. 59 
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Skyldkravet er alminnelig forsett, jfr. straffelovens § 40, og medvirkning skal etter 

straffelovens § 145b tredje ledd straffes på samme måte. 

Strafferammen er etter første ledd bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge 

deler. Etter annet ledd straffes grov spredning med fengsel inntil 2 år.  

Bestemmelsen kom til ved lov av 8. april 2005 nr. 16. og er ment å gjennomføre de 

deler av art. 6 i Cybercrime-konvensjonen som det ikke er reservert mot. 

Formålet med bestemmelsen er å avverge annen datakriminalitet, som å skaffe seg 

uberettiget tilgang til data, dataavlytting, dataskadeverk og systemskadeverk79.  

8.3.2  Forholdet til uberettiget besittelse av hackerverktøy 

For at bestemmelsen skal ramme datavirus og hackerverktøy, må dette omfattes av 

begrepet ”andre data som kan gi tilgang til et datasystem”. 

 Rent språklig kan hackerverktøy være data som kan gi tilgang til et datasystem. 

Hackerverktøy er dataprogrammer, og dataprogrammer består til syvende og sist av data.80 

Videre er det utvilsom at hackerverktøy kan gi tilgang til et datasystem. Derimot må 

datavirus, med samme begrunnelse som i forhold til straffelovens § 145 annet ledd, antas å 

falle utenfor begrepet. 

 At hackerverktøy kan falle inn under bestemmelsen underbygges av at det i 

merknaden til datakrimutvalgets lovutkast uttales at ”uttrykket er funksjonelt avgrenset, og 

omfatter alle data som kan gi tilgang til fysiske eller logiske nivåer i et datasystem81”. Av 

dette kan det utledes at det derfor ikke er avgjørende om det er snakk om data som 

passordlignende data eller dataprogrammer, men om de er egnet til å gi tilgang til et 

datasystem. Det er utvilsomt at hackerverktøy besitter sistnevnte egenskap. 

 På den annen side trekker konteksten rundt begrepet og bestemmelsen forøvrig, 

andre uttalelser i forarbeidene, samt hensynene bak bestemmelsen, i en annen retning. 

                                                 
79 Se konvensjonens forklarende rapport, avsnitt 71 
80 Se eks. Ot.prp. nr. 35 (1986-1987) s. 26 og Schjølberg Cybercrime  s. 32 
81 NOU 2003: 27 s. 59 
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 For det første blir ”passord” og ”andre data” brukt i sammenheng i bestemmelsen. 

Dette tyder på at det ikke er snakk om hvilke som helst data, men data med lignende 

egenskaper som passord.   

For det andre blir det i merknaden til datakrimutvalgets lovutkast, hvor det 

redegjøres for hva som ligger i uttrykket ”passord og andre data”82, aldri nevnt 

hackerverktøy eller dataprogrammer. Derimot tyder eksemplene som blir brukt83, at 

dataprogrammer ikke er påtenkt. Videre blir det av Justisdepartementet foreslått et eget 

første ledd bokstav b i straffelovens § 145b, som skal omhandle bl.a. hackerverktøy.84 

Dette tyder ytterligere på at den vedtatte del av bestemmelsen ikke var tiltenkt å omhandle 

hackerverktøy.  

For det tredje må bestemmelsen tolkes i lys av hensynene som ligger bak, nemlig å 

gjennomføre de delene av Cybercrime-konvensjonens art. 6, som det ikke er reservert mot. 

Den del av art. 6 som omhandler hackerverktøy er paragraf 1 a.i. Denne delen har Norge 

reservert seg mot å gjennomføre. Derimot er straffelovens § 145b tiltenkt å gjennomføre 

paragraf 1 a.ii, som det følgelig ikke er reservert mot. 

  Selv om ordlyden og en uttalelse i forarbeidene kan tyde på at straffelovens § 145 b 

omfatter hackerverktøy, finner jeg at konteksten i bestemmelsen, sammenholdt med andre 

uttalelser i forarbeidene, samt hensynene bak bestemmelsen, må tillegges størst vekt. 

Bestemmelsen må således tolkes innskrenkende, slik at hackerverktøy, i tillegg til 

datavirus, ikke omfattes. 

8.4 Straffelovens § 262 første ledd bokstav a 

8.4.1  Generelt om bestemmelsen 

Straffelovens § 262 første ledd bokstav a setter straff for bl. a. den som i vinnings hensikt 

besitter en dekodingsinnretning, når hensikten er å skaffe noen uautorisert tilgang til en 

vernet tjeneste. 
                                                 
82 NOU 2003: 27, s. 59 
83 ”Irisavlesning, avlesning av fingeravtrykk eller stemmeregistrering” 
84 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005). Forslaget ble forkastet av Stortingets Justiskommite, se Innst.O. nr. 53 (2004-

2005)  
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 Kravet om ”vinnings hensikt” skal forstås på samme måte som i strafferetten ellers, 

slik at det ikke er noe krav om at gjerningen er begått som et ledd i en kommersiell 

virksomhet, men at et enkelttilfelle er tilstrekkelig. 85 

 ”Dekodingsinnretninger” blir i tredje ledd definert som ”ethvert hjelpemiddel, enten 

dette er teknisk utstyr eller programvare, som er utformet eller tilpasset, alene eller sammen 

med andre hjelpemidler, for å gi tilgang i forståelig form til en vernet tjeneste”. 

 Det objekt som er beskyttet etter straffelovens § 262 er en ”vernet tjeneste”. fjerde 

ledd definerer begrepet som fjernsyns- og radiosignaler (bokstav a), og tjenester som 

teleformidles elektronisk på forespørsel fra den enkelte tjenestemottaker (bokstav b), når 

tilgang (til disse, min anmerkning) i forståelig form er avhengig av tillatelse fra tjenesteyter 

og ytes mot betaling, eller selve tilgangskontrollen til tjenestene nevnt i a og b, når den må 

regnes som en egen tjeneste. 

Skyldkravet er etter straffelovens § 40 forsett, og handlingen må videre være begått 

i vinnings hensikt, og i den hensikt å skaffe noen uautorisert tilgang til en vernet tjeneste.  

Strafferammen er fengsel eller bøter i inntil ett år, og det samme gjelder for 

medvirkning. 

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov av 7. april 1995 nr. 15, og endret til sin 

nåværende form ved lov av 15. juni 2001 nr. 57, hvor området for det straffbare ble utvidet 

i forhold til det opprinnelige.  

Formålet med bestemmelsen er å sikre såkalte ”informasjonssamfunnstjenester” 

mot spredning og bruk av piratdekodere, og dermed verne om vederlagsinteressen, samt å 

sikre gjennomføring av direktiv 98/84/EF av 20. november 1998 om rettslig vern av 

tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester.86  

8.4.2  Forholdet til uberettiget besittelse av hackerverktøy 

Mange former for hackerverktøy vil falle utenfor forståelsen av begrepet 

”dekodingsinnretninger”, og derfor ikke rammes av bestemmelsen. Enkelte hackerverktøy 

kan likevel ha slike egenskaper som gjør at de kan karakteriseres som former for 

                                                 
85 Se merknaden i Ot.prp. nr 51 (2000-2001), kapittel 8 pkt. 2 
86 Ot.prp. nr 51 (2000-2001) kapittel 1 
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dekodingsinnretninger, og det vil derfor være straffbart å besitte slike hackerverktøy etter 

straffelovens § 262, gitt at bestemmelsen subjektive vilkår er tilfredsstilt. Forholdet til 

datavirus er mer usikkert, men det kan ikke utelukkes at det er mulig å utvikle et datavirus 

som virker slik at utstederen blir gitt tilgang til en vernet tjeneste, og at dette av den grunn 

også faller inn under bestemmelsens virkeområde, med de samme subjektive begrensninger 

som i forhold til hackerverktøy. 

De subjektive vilkår medfører en vesentlig innsnevring i anvendelsesområdet. 

Kravet om vinnings hensikt er snevrere enn kravet om at besittelsen må være uberettiget, 

fordi mange tilfelle av uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy kan være 

motivert av andre faktorer, som eks. ønske om å oppnå status eller forårsake skade. Kravet 

om at besittelsen må være i den hensikt å skaffe noen uautorisert tilgang til en vernet 

tjeneste må antagelig kunne sies å være en underkategori av ”vinnings hensikt”, og 

avgrenser bestemmelsens anvendelse på besittelse av hackerverktøy og datavirus 

ytterligere. 

 Siden bestemmelsen bare omhandler dekodingsinnretninger, og de subjektive 

vilkårene er strenge, er det bare i snevre tilfelle at det er straffbart å besitte hackerverktøy 

og eventuelt datavirus, etter straffelovens § 262. 

8.5 Straffelovens § 291 

8.5.1  Generelt om bestemmelsen 

Straffelovens § 291 setter straff for den som rettsstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig 

eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. 

Det som det er straffbart å utøve skadeverk overfor er etter ordlyden en ”gjenstand”. 

Etter en vanlig språk lig forståelse av ordlyden er det vanskelig å se at bestemmelsen 

beskytter data, da data er magnetiske impulser87. 

I straffelovens forarbeider legges det til grunn at bestemmelsen ikke beskytter data i 

seg selv88. Derimot blir det konkludert med at et lagringsmedium er en ”gjenstand” etter § 

                                                 
87 Se Schjølberg, Cybercrime, s. 24 
88 Sunde hevder derimot at data har et selvstendig vern, se Lov og rett i cyberspace s. 103 
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291s forstand, og at endring eller sletting av data påvirker lagringsmediet slik at det ikke 

kan benyttes som forutsatt, og derfor er å regne som skadeverk på lagringsmediet.89  Det 

legges derfor til grunn i forarbeidene at bestemmelsen dekker skadeverk på data.  

Resonnementet i forarbeidene får støtte fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i Rt. 2004 

s. 1619, hvor det legges til grunn at endring i data på en datamaskin ved å installere en 

såkalt ”bakdør”, utgjør straffbart skadeverk etter straffelovens § 291. Førstvoterende uttaler 

at ”det syn Straffelovrådet har fremholdt, står for meg som riktig, og det må ha vekt at det i 

lovforarbeider nå i snart 20 år er uttalt at straffelovens bestemmelser om skadeverk kan få 

anvendelse på uberettiget endring eller sletting av elektronisk lagrete data”. Det bygges 

videre på den såkalte ”damluke-dommen”90, hvor det ble lagt til grunn at stenging av en 

luke i et damanlegg, som medførte at damanlegget ikke virket som det skulle, utgjorde 

straffbart skadeverk etter straffelovens § 291. 

Det kan stilles spørsmål om hvorvidt dette resonnementet har en logisk brist, hvor 

skade på data og lagringsmediet blir sammenblandet. 

Det kan forutsettes at et lagringsmedium, som eks. en harddisk eller en USB-penn, 

kan bli brukt til å lagre data på. En forutsetning om at et lagringsmedium skal ha et visst 

innhold er ikke en forutsetning knyttet til lagringsmediet som sådan, men til dataene som 

lagringsmediet inneholder. Disse forutsetningene må holdes fra hverandre.  

Dette fører til at så lenge endringen eller slettingen av dataene ikke medfører at 

mediet ikke kan benyttes til å lagre data på, er det derfor ikke utført skadeverk på 

lagringsmediet som gjenstand. Derimot kan det ha blitt utført skadeverk på dataene, men 

data er som nevnt ovenfor, og innrømmet bl.a. av Justisdepartementet, ikke en gjenstand, 

men magnetiske impulser, og derfor ikke beskyttet av straffelovens § 291. 

Selv om en alminnelig forståelse av bestemmelsens ordlyd etter mitt syn klart taler i 

retning av at skadeverk på data ikke omfattes, finner jeg likevel å måtte legge mest vekt på 

at forarbeidene gjentatte ganger og over tid legger til grunn motsatte syn, og at dette syn får 

støtte av Høyesterett. Jeg legger derfor til grunn at straffelovens § 291 må tolkes slik at den 

også omfatter dataskadeverk. 
                                                 
89 Ot.prp. nr. 35 (1986-1987) s. 8, NOU 2003: 27 s. 17 
90 Rt. 1930 s. 1005 
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Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil ett år, og medvirkning straffes på 

samme måte 

 Skyldkravet er forsett, jfr. straffelovens § 40. 

Straffelovens § 291 fikk sitt nåværende innhold ved lov av 11. mai 1951 nr. 2 og 

formålet med bestemmelsen er å sikre gjenstander mot forsettelig skadeverk. 

8.5.2  Forholdet til uberettiget besittelse av hackerverktøy 

Når bestemmelsen anses for å omfatte skadeverk på data, er et aktuelt spørsmål om 

uberettiget besittelse av  datavirus eller hackerverktøy utgjør straffbart forsøk på 

dataskadeverk etter straffelovens § 49. 

Problemstillingen blir da, som for straffelovens § 145, om besittelsen er å regne 

som forsøk, eller en straffri forberedelseshandling. Skillet mellom straffri forberedelse og 

straffbart forsøk er nærmere redegjort for i kapittel 8 pkt. 2.2, og jeg nøyer meg derfor med 

å nevne at sentrale momenter i drøftelsen er hvor mye som gjenstår i tid og handling før 

gjerningsbeskrivelsen er fullbyrdet, jfr. Rt 1991 s. 95.  

I forhold til straffelovens § 291 må det, som for straffelovens § 145, være rimelig 

klart at uberettiget besittelse av datavirus eller hackerverktøy ikke utgjør straffbart forsøk. 

Dette fordi det er for mye som gjenstår i tid og handling til at forsøkets nedre grense er 

overskredet. 

8.6 Åndsverklovens § 53a annet ledd  

8.6.1  Generelt om bestemmelsen 

Åndsverklovens § 53a annet ledd bokstav d forbyr besittelse, for ervervmessige formål, av 

innretninger, produkter eller komponenter som frembys med det formål å omgå effektive 

tekniske beskyttelsessystemer, som kun har begrenset ervervsmessig nytte for annet enn 

slikt formål, eller som i hovedsak er utviklet for å muliggjøre eller forenkle slik omgåelse. 
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 At det kun er besittelse for ”ervervsmessige formål” som er forbudt, er ment å 

avgrense mot den rent private befatning med omgåelsesutstyr, hvilket medfører at en 

privatpersons besittelse av omgåelsesverktøy ofte ikke vil være forbudt.91 

 Det omgåelsesutstyr som er forbudt å besitte er ”innretninger, produkter eller 

komponenter”. Hva som inngår i disse begrepene er en funksjonell vurdering, slik at både 

programvare og maskinvare omfattes.92  

 Forbudet gjelder omgåelse av ”effektive tekniske beskyttelsessystemer”. Begrepet  

må forstås vidt, slik at utformingen av systemet ikke er avgjørende for hva som utgjør et 

teknisk beskyttelsessystem. Således omfattes enhver teknologi, innretning eller komponent, 

som etter sin normalfunksjon har som formål å kontrollere de nevnte handlinger.93 

Åndsverklovens § 54 første ledd bokstav b er straffebudet som regulerer 

overtredelse av åndsverklovens § 53a. Skyldkravet er forsett eller uaktsomhet. 

 Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Etter fjerde ledd skjerpes 

straffen til bøter eller fengsel inntil tre år dersom handlingen er begått forsettelig, og det 

foreligger særlig skjerpende forhold. 

 Det følger av tredje ledd at medvirkning straffes på samme måte, og etter femte 

ledd kan forsøk på forsettelig overtredelse straffes likt som fullbyrdet overtredelse.  

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov av 17.juni 2005 nr. 97 og formålet var å 

gjennomføre art. 6.1. til 6.3 i opphavsrettsdirektivet94. 

8.6.2  Forholdet til uberettiget besittelse av hackerverktøy 

Noen datavirus og hackerverktøy kan tenkes å ha egenskaper som gjør at de må sies å være 

enten slike innretninger, produkter eller komponenter, som omfattes av § 53 a. 

Bestemmelsens ordlyd og formål inneholder likevel en del begrensninger. 

 En første begrensning er at bestemmelsen bare er ment å beskytte åndsverk. Dette 

følger riktignok ikke direkte av ordlyden, men følger av det generelle formål med 

                                                 
91 Ot.prp. nr 46  (2004-2005) s. 155 
92 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 155 
93 Ot.prp. nr 46 (2004-2005) s. 154 og 155 
94 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 
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åndsverkloven. Dette medfører at mange tilfelle av besittelse av datavirus og hackerverktøy 

faller utenfor, da hensikten med besittelsen i disse tilfellene ikke er å skaffe 

gjerningspersonen uautorisert tilgang til åndsverk. Eksempelvis vil datasystemer til 

strømleverandører ikke være beskyttet etter denne bestemmelsen.  

Videre er dataprogrammer, som åndsverk, ikke beskyttet etter § 53 a, da disse faller 

inn under § 53 c.  

 Avgrensningen mot formål som ikke er ervervmessige fører til at flere tilfeller faller 

utenfor bestemmelsen. Som redegjort for tidligere, har hacking og bruk av datavirus en 

flora av formål, og bare en del av disse er ervervmessige. Eksempel på viktige tilfelle som 

ikke rammes er når dataviruset eller hackerverktøyet skal brukes til å begå dataskadeverk, 

terrorhandlinger, eller for å få uautorisert tilgang til informasjon. 

Åndsverklovens §53a rammer følgelig noen tilfelle av uberettiget besittelse av 

datavirus og hackerverktøy, men omfattende begrensninger i ordlyd og formål medfører at 

anvendelsesområdet blir snevert, og at mange viktige tilfeller derfor faller utenfor. 

8.7 Åndsverklovens § 53c 

8.7.1  Generelt om bestemmelsen 

Åndsverklovens § 53c setter forbud mot bl.a. besittelse i ervervsøyemed av et hvilket som 

helst middel hvis eneste formål er å gjøre det lettere ulovlig å fjerne eller omgå tekniske 

innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram. 

På samme måte som i åndsverklovens § 53a er det kun besittelse i ervervsøyemed 

som er ulovlig, slik at privat bruk ikke rammes. 

 Det som er forbudt å besitte er ”et hvilket som helst middel”. Denne betegnelsen er 

meget vid, og må etter en naturlig forståelse av ordlyden omfatte også datavirus og 

hackerverktøy.  

Det som er beskyttet etter åndsverklovens § 53c er datamaskinprogram. Hva som 

skal regnes som datamaskinprogram er nevnt i art 1 i Rdir. 1991/250/EF, hvor det 

bestemmes at beskyttelsen skal gjelde “the expression in any form of a computer program”. 

Det er således et hvilket som helst uttrykk i form av et dataprogram som er beskyttet etter 

åndsverklovens § 53c. 
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Straffebudet som regulerer overtredelse av åndsverklovens § 53c er, som for § 53 a, 

åndsverklovens § 54. Skyldkravet er forsett eller uaktsomhet, og strafferammen er satt til 

bøter eller fengsel i inntil tre måneder, og inntil tre år dersom handlingen er begått 

forsettelig og det foreligger særlig skjerpende forhold. Medvirkning straffes etter tredje 

ledd på samme måte, og etter femte ledd kan forsøk på forsettelig overtredelse straffes likt 

som fullbyrdet overtredelse. 

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov av 4. desember 1992 nr. 128 og omnummerert fra 

§ 54a første ledd ved lov 17. juni 2005 nr. 97. 

8.7.2  Forholdet til uberettiget besittelse av hackerverktøy 

Forholdet til uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy blir tilnærmet likt 

åndsverklovens § 53 a, med den forskjell at det her er dataprogrammer som er beskyttet, i 

motsetning til det mer generelle omfang i § 53 a.  

Dette medfører at bestemmelsen rammer enkelte tilfelle av besittelse av datavirus 

og hackerverktøy, men at begrensinger i dens ordlyd og formål, som at besittelsen må være 

i ervervsøyemed, og at det som er beskyttet etter bestemmelsen er dataprogrammer som 

åndsverk, gjør anvendelsesområde snevert. 

8.8 Konklusjon 

Gjennomgangen av gjeldende rett viser at noen bestemmelser gjør enkelte former for 

befatning med datavirus og hackerverktøy straffbart. Med unntak av straffelovens § 262, 

som har et meget snevert anvendelsesområde i denne sammenheng, er den uberettiget 

besittelse som befatningsform, ikke straffbar etter straffeloven. 

Åndsverkloven §§ 53 a og 53 c setter straff for besittelse av datavirus og 

hackerverktøy på visse betingelser, men også her er anvendelsesområdet i denne 

sammenheng snevert. 

Følgelig er de fleste tilfelle av uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy 

pr. i dag lovlig, og i den grad det er ønskelig at dette skal være straffbart, er det 

eksisterende lovverk derfor utilstrekkelig. 
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9 Er straff et hensiktsmessig virkemiddel? 

Straffens grunnleggende formål er å forhindre at folk begår uønskede handlinger. Det er 

ikke alltid straff er det mest hensiktsmessige virkemiddel mot uønsket adferd. For at det 

skal være aktuelt å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy, er det 

derfor en forutsetning at straffen faktisk er egnet til å motvirke slik adferd, og videre at det 

preventive formålet gjør det nødvendig å ty til et så sterkt virkemiddel som straff, jfr. 

prinsippene om straffens nødvendighet og subsidaritet.  

9.1 Straffens virkninger 

For at straff skal være et egnet middel mot uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy, er det en forutsetning at straffens tilsiktede virkninger inntrer. Straffens 

tilsiktede virkninger er redegjort for i forarbeidene til ny straffelov95, der disse er plassert i 

tre kategorier:  

9.1.1  Individualpreventive virkninger 

De individualpreventive virkninger er straffens evne til å påvirke den enkelte lovovertreder 

til ikke å begå nye lovbrudd i fremtiden. Disse kan igjen deles i tre kategorier: 

1) Den uskadeliggjørende virkning er knyttet til at gjerningspersonen er fysisk 

forhindret fra å begå nye lovovertredelser, ofte ved at vedkommende er fengslet.  I forhold 

til besittelse av datavirus og hackerverktøy, vil denne virkningen inntre når 

gjerningspersonen er nektet adgang til datamaskiner i fengsel, eller ved at avansert 

datautstyr blir inndratt. 

2) Den avskrekkende virkning går ut på at en straffet person opplevde straffen så 

negativ at vedkommende avstår fra fremtidige straffbare handlinger. Denne virkningen vil 

også kunne inntre i forhold til besittelse av datavirus og hackerverktøy. 

3) Straffens forbedrende virkning oppstår når gjerningspersonen , ved at han 

registrerer den bebreidelse som ligger i straffen, internaliserer96, dvs. tar opp i seg, den 

norm som sier at den straffbare handling han utførte var gal. I den grad straff har en slik 

                                                 
95 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 78-81 
96 Nærmere om internalisering, se Eckhoff/Sundby, Rettssystemer  
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virkning97, vil den også kunne inntre overfor uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy.  

9.1.2  Allmennpreventive virkninger 

De allmennpreventive virkninger går ut på at andre personer avstår fra å begå kriminelle 

handlinger, som en følge av at noen er blitt straffet for en tilsvarende handling eller den  

potensielle mulighet for å bli straffet. Virkningen vil ofte inntre ved at en person avstår fra 

å begå en kriminell handling fordi straffens negative virkninger anses for å overgå den 

kriminelle handlingens, for gjeringspersonen, positive virkninger. Denne virkningen vil 

kunne inntre overfor uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy, ved at en person 

anser at det negative ved straffen som ilegges en slik besittelse overgår de positive sider 

ved å besitte slike innretninger.  

Det er likevel noe usikkert i hvilken grad virkningen vil inntre overfor den som 

vurderer å sette seg i uberettiget besittelse av datavirus eller hackerverktøy. Dette fordi 

disse innretningene ofte vil bli benyttet til å begå en annen handling, som allerede 

sanksjoneres med straff. Siden gjerningspersonen ikke intenderer å avstå fra å begå den 

allerede straffbare handling, og straffens allmennpreventive virkning derfor ikke har 

inntrådt overfor gjerningspersonen, er det tvilsomt om kriminalisering av selve besittelsen 

av dataviruset eller hackerverktøyet vil medføre at personen endrer sitt syn. Som Husabø 

uttaler, ”er det liten grunn til å tru at det vil verka vesentleg meir avskrekkande[...] om også 

førebuing av brotsverket vert gjort straffbart”98. 

9.1.3  Opprettholdelse av den sosiale ro 

Virkningen er en konsekvens av at lovbrudd blir forfulgt og gjerningspersonen straffet, og 

at befolkningen derfor føler trygghet og blir beroliget. Dette skal igjen bidra til å forebygge 

uønsket selvtekt og privat rettshåndhevelse. Denne virkningen er vanskelig å forutse, men 

det kan ikke fullstendig utelukkes at den vil kunne inntre dersom uberettiget besittelse av 

                                                 
97 Justisdepartementet gir på s. 79 i Ot,prp . nr. 90 (2003-2004) uttrykk for at det er usikkert hvorvidt eller i 

hvilken grad straff har en slik virkning 
98 Husabø, Straffansvarets periferi, s. 372 



 44 

datavirus og hackerverktøy blir kriminalisert. Likevel vil jeg anta at det, som i forhold til de 

allmenpreventive virkninger, er tvilsomt om en slik kriminalisering av besittelse, som en 

forberedelseshandling, vil ha særlig selvstendig effekt. 

9.1.4  Prosessuelle konsekvenser 

I tillegg til å se på virkningene av straff overfor borgerne, er det aktuelt å se på de 

prosessuelle konsekvensene kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy vil få.  

 Ved at selve besittelsen av disse innretningene blir gjort straffbar, vil 

rettshåndhevelsen av de straffebud som datavirusene og hackerverktøyene er egnet til å 

bryte bli effektivisert. Dette fordi politiet på et tidligere tidspunkt kan avdekke og forfølge 

forberedelser til eksempelvis dataskadeverk.  

9.1.5  Håndhevelse 

I tråd med håndhevelsesprinsippet bør en handling bare kriminaliseres dersom det antas at 

det aktuelle straffebudet blir håndhevet. I forlengelsen av spørsmålet om hvorvidt de 

prosessuelle virkningene vil inntre, er det derfor et aktuelt spørsmål om de prosessuelle 

fordelene politiet blir gitt ved en slik kriminalisering, faktisk blir benyttet. 

 Dette er et spørsmål det er vanskelig å gi et klart svar på, da det bygger på mange 

usikre variabler, som politiets ressurstilstand og prioriteringer. Jeg drister meg likevel til å 

komme med noen antakelser. 

 I og med datakriminalitetens økende omfang og oppmerksomhet, vil jeg anta at 

fokus mot datavirus og hackerverktøy hos politiet er økende, i takt med kjennskapen til det 

skadepotensiale som ligger i disse. Med dette som bakteppe, vil jeg videre anta at politiet 

vil benytte de prosessuelle midlene de blir tildelt gjennom kriminalisering av besittelsen, 

ved at de eks. foretar ransakelser ved skjellig grunn til mistanke om at noen er i en slik 

besittelse. 99 Det vil sikkert kunne forekomme unntak, der situasjoner ikke blir ansett for å 

være alvorlige nok, men jeg antar likevel at en slik bestemmelse stort sett vil bli håndhevet. 

                                                 
99 Hjemmelsgrunnlag for dette er straffeprosesslovens § 192 
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9.2 Alternative virkemidler 

Gjennomgangen av straffens tilsiktede virkninger ovenfor viser at kriminalisering av 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy kan medføre at personer avstår fra å 

begå en slik handling. Videre blir spørsmålet hvorvidt det samme formål kan oppnås ved 

hjelp av andre virkemidler enn straff, dvs. om hvorvidt prinsippet om subsidaritet blir 

overholdt ved en eventuell kriminalisering. 

 Nok en gang blir det et sentralt poeng at det er snakk om å kriminalisere en 

forberedelseshandling, hvor formålet med kriminaliseringen er å avverge annen, mer 

alvorlig kriminalitet. Når det gjelder kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus 

og hackerverktøy, er det, som tidligere nevnt, annen datakriminalitet som søkes avverget. 

Mot disse andre straffbare handlingene vil det ikke være noen andre hensiktsmessige 

virkemidler enn straff, og siden uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy er en 

forberedelse til slike handlinger, vil det heller ikke være andre hensiktsmessige middel som 

kan avverge selve besittelsen. 

9.3 Konklusjon 

Av straffens tilsiktede virkninger er det de individualpreventive som vil kunne slå til med 

størst kraft ved en kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy, 

mens de allmenpreventive virkningene, samt ønsket om å opprettholde sosial ro, neppe vil 

få noen særlig effekt. Videre medfører de prosessuelle konsekvensene av en 

kriminalisering at rettshåndhevelsen i forhold til andre relaterte straffebud blir effektivisert. 

Det må derfor kunne konkluderes med at straff er et egnet virkemiddel til å realisere 

formålet med å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy.  

 Det konkluderes også med at håndhevelsesprinsippet er overholdt, ved at det antas 

at et evt. straffebud som retter seg mot uberettiget besittelse av disse innretningene, vil bli 

håndhevet. 

Siden det ikke er andre virkemidler som fremstår som like egnet til å realisere 

kriminaliseringens formål, står straff frem som et hensiktsmessig virkemiddel mot 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy og andre relaterte lovbrudd, og det 
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konkluderes også med at subsidaritetsprinsippet anses overholdt ved en eventuell 

kriminalisering. 

10 Hensyn for og  i mot kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus 

og hackerverktøy 

Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for de hensyn som spiller inn i vurderingen av om 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy bør kriminaliseres, og hva som kan 

utledes av disse. 

10.1 Besittelse av data virus og hackerverktøy er en forberedelseshandling 

Besittelseshandlinger medfører som oftest ikke skade, men det er faren for skade som gjør 

at enkelte tilfelle av besittelse blir kriminalisert. Besittelseshandlinger er derfor en kategori 

av forberedelseshandlinger, og er som hovedregel straffrie. Eksempel på unntak fra denne 

hovedregelen har vi i straffelovens §§161 og 162 der oppbevaring av sprengstoff og 

narkotika gjøres straffbart. 

 Besittelse av datavirus og hackerverktøy utgjør i seg selv ingen skade. Derimot er 

det fare for at den som besitter slike innretninger kan benytte disse til å begå andre 

straffbare handlinger, som eksempelvis datainnbrudd og dataskadeverk. Besittelse av 

datavirus og hackerverktøy er derfor å regne som en forberedelseshandling. 

I forholdt til vurderingen av hvorvidt uberettiget besittelse av disse innretningene 

bør kriminaliseres, er det derfor et viktig moment at det er snakk om en 

forberedelseshandling, og at disse som hovedregel er straffrie. Som uttalt i forarbeidene til 

ny straffelov, 100 bør det oppstilles en høyere terskel for å kriminalisere slike handlinger, 

slik at dette bare gjøres når det er et særskilt behov for det. 

                                                 
100 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 105 
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10.2 Det kritikkverdige ved besittelsen ligger på det subjektive plan 

Utgangspunktet i norsk strafferett er at det er den objektivt skadelige handling som skal 

være straffbar, jfr. skadefølgeprinsippet. Dette medfører at fokus er rettet mot handlingen, 

og ikke gjerningspersonens tanker. Husabø uttrykker at ”ved fullført brotsverk er det den 

ytre handlinga eller verknadene av denne som får rettsapparatet til å reagera”101. 

 Det kritikkverdige ved forberedelseshandlinger ligger i stor grad på det subjektive 

plan. Med dette menes at det ikke er den objektive handling som er uønsket, men 

gjerningspersonens tanke om å gjennomføre en kriminell handling. Kriminalisering av 

forberedelseshandlinger medfører derfor en subjektivisering av straffansvaret, slik at fokus 

flyttes fra den objektivt skadevoldende handling til gjerningspersonens tanker. 

 Hva gjelder uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy, er det ikke den 

objektive handling som er uønsket, men faren for, eller gjerningspersonens tanke r om, at 

innretningen skal benyttes til å begå en skadelig handling. Kriminalisering av besittelse av 

disse innretningene vil derfor medføre at straffansvaret på dette området av strafferetten 

blir subjektivisert.  

En slik subjektivisering av straffansvaret kan ha enkelte negative konsekvenser. For 

det første blir det hevdet at det gir et uheldig signal om strafferettens oppgave i samfunnet. 

Husabø uttaler at ”ei slik subjektivisering gir inntrykk av at det er sinnelaget 

strafferettspleia er ute etter , og ikkje den yttre krenkinga eller farevaldinga”102. 

At dette er et uheldig signal, er etter mitt syn ikke gitt. Et slikt signal gir også 

uttrykk for at strafferetten har et bredere virkeområde, og derfor mer effektivt kan gi 

befolkningen den beskyttelse den ønsker. 

 For det andre kan det, etter Husabøs syn, medføre en større risiko for uriktige 

domfellelser.103 Dette fordi det er vanskeligere å bedømme bevis om en persons tanker enn 

en persons handlinger. Husabø får tilslutning fra Straffelovkommisjonen og 

Justisdepartementet i forarbeidene til ny straffelov. 104  

                                                 
101 Husabø, Straffansvarets periferi , s. 376 
102 Husabø, Straffansvarets periferi , s. 376 
103 Husabø, Straffansvarets periferi, s. 377 
104 Ot.prp. nr. 90 (2003 2004) kapittel 8 
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Det kan spørres om riktigheten av dette. Husabø skriver at domstolene riktignok 

skal la den rimelige tvil komme tiltalte til gode, og Justisdepartementet legger til at 

bevisreglene reduserer sannsynligheten for uriktige domfellelser. Dette er etter mitt syn et 

viktig poeng. Det er det samme beviskravet som legges til grunn enten det er subjektive 

eller objektive forhold det føres bevis for. En subjektivisering av straffansvaret vil derfor i 

hovedsak bare medføre flere tilfeller av frikjennelser på grunnlag av at det foreligger 

rimelig tvil. Jeg utelukker likevel ikke at en subjektivisering av straffansvaret vil kunne 

medføre en viss økning av sannsynligheten for uriktige dommer, ved at det er usikkerhet 

om hvorvidt beviskravet er oppfylt. 

Etter dette kommer jeg til at kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy medfører en subjektivisering av straffansvaret, og at dette taler mot en slik 

kriminalisering. Jeg vil likevel hevde at de negative konsekvenser en slik subjektivisering 

medfører ikke er så omfattende som det blir hevdet fra andre hold. 

10.3 Snevert legitimt bruksområde 

Et av hensynene bak hovedregelen om at forberedelseshandlinger ikke skal være straffbare, 

er et ønske om å ikke kriminalisere objektivt alminnelige handlinger. Mange 

forberedelseshandlinger fremtrer utad som alminnelige, og med legitime formål, som 

eksempelvis å gå til innkjøp av et skrujern. 

Uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy har et svært begrenset legitimt 

bruksområde. Gjennom rettstridsreservasjonen som ligger i at besittelsen skal være 

uberettiget, rammes kun de handlinger som ikke har grunnlag i lov eller avtale. 

Eksempelvis faller besittelse av innretninger som skal benyttes til å teste svakheter i 

brukerens eget datasystem utenfor. 

 Jeg har vanskelig for å se at noen form for uberettiget besittelse av disse 

innretningene kan ha et legitimt formål. Et tenkelig formål kan være at en person er i 

besittelse av eksempelvis datavirus i ren nysgjerrighet, men siden bruk av datavirus og 

hackerverktøy som regel er straffbart, er dette et lite beskyttelsesverdig formål.  

Justisdepartementet uttaler at hackerverktøy og andre innretninger har et ”meget 

begrenset lovlig bruksområde”, og vider at ”Mens en tapetkniv og andre verktøy har et vell 

av lovlige bruksområder, er situasjonen en annen når det gje lder ulike former for 
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hackerverktøy mv. som er særlig egnet til å begå straffbare handlinger. Et straffebud som 

retter seg mot det å besitte slike innretninger, vil dermed være mer treffsikkert enn et 

straffebud som retter seg mot mer dagligdagse handlinger”105. Uttalelsen understreker mitt 

syn på hvordan besittelse av datavirus og hackerverktøy som forberedelseshandling, skiller 

seg fra andre forberedelseshandlinger. 

Siden uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy i alminnelighet ikke har 

et legitimt bruksområde, og en straffebestemmelse som rammer en slik besittelseshandling 

derfor vil være forholdsvis treffsikker, er betenkeligheten med å kriminalisere uberettiget 

besittelse av disse innretningene mindre enn for mange andre forberedelseshandlinger. 

10.4 Det skadevoldende potensialet i datavirus og hackerverktøy 

De tekniske beskrivelsene av hacking, hackerverktøy og datavirus viser at disse 

innretningene har et meget stort skadevoldende potensiale, selv der utstederne eller 

brukerne er amatører.  

Mest alvorlig fremstår faren for at datavirus eller hackerverktøy kan bli brukt til å 

begå terrorhandlinger, eksempelvis ved å forårsake omfattende strømbrudd. Utrykket ”et 

elektronisk Pearl Harbour” har vært benyttet106 om konsekvensene av slike terrorangrep, og 

er illustrerende i forhold til det potensielle skadeomfanget.  

Justisdepartementet uttaler at ”Den som sprer et datavirus kan lett forvolde 

betydelig skade,  især dersom det sprer seg ukontrollert. Den som benytter et passord eller 

et hackerverktøy til å begå et datainnbrudd vil i prinsippet kunne skaffe seg tilgang til 

opplysninger av betydning for rikets sikkerhet, eller til datasystemer av betydning for 

samfunnets energiforsyning, samferdsel eller muligheter for elektronisk 

kommunikasjon”107. Uttalelsen peker på hvor avhengig av datakommunikasjon det norske 

samfunn er blitt, og hvor sårbart samfunnet er for datavirus eller dersom uvedkommende  

skulle få tilgang til enkelte datasystemer. 

                                                 
105 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005), s. 18 
106 Se eks. Jan Erik Ranges artikkel Elektonisk Pearl Harbour. Publisert i IT-Avisen, 15. jan. 1997. Tilgang: 

http://www.itavisen.no/php/art.php?id=226504 
107 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) 
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 Det amerikanske instituttet for informasjonssikkerhet, trening og sertifisering, 

SANS108, ga i 2001 ut en artikkel109 hvor det blir redegjort for sannsynligheten for, og 

farene med, et terrorangrep mot det amerikanske strømnettet. Her omt ales et prosjekt 

gjennomført av bl.a. NSA110, Pentagon og FBI111,  kalt ”Eligible Receiver”. Formålet med 

prosjektet var å se hva koordinerte  dataangrep kan utrette mot det amerikanske forsvar og 

infrastruktur. Ekspedisjonssjef i det amerikanske forsvarsdepartementet, John Harme, 

uttalte at resultatet var skremmende. De engasjerte hackerne beviste at de kunne sette det 

nasjonale strømnettet ut av funksjon. Det kan spørres om det samme kunne ha inntruffet 

ved et eventuelt terrorangrep mot norsk infrastruktur. 

Også i forhold til private personer eller firmaer kan datavirus eller bruk av 

hackerverktøy gi alvorlige følger. Eksempelvis kan skadeverk på datasystemer og avsløring 

av forretningshemmeligheter eller sensitive personopplysninger medføre svært uheldige 

konsekvenser for de som blir berørt. 

Justisdepartementet peker på at selv om en inntrenger logger seg av straks han har 

fått tilgang til et datasystem, vil selve inntrengningen kunne gjøre det nødve ndig å gå 

gjennom datasystemet i etterkant av sikkerhetsmessige årsaker, noe som igjen vil 

beslaglegge store ressurser.112  

En undersøkelse utført at PricewaterhouseCoopers, referert til i ovenfor nevnte 

artikkel fra SANS, viser at i 2000 tapte firmaer på en global skala mer enn 1390 milliarder 

dollar i inntekter på grunn av brudd på datasikkerhet. Majoriteten av tapene stammer fra det 

hurtig økende omfang av virus og DoS-angrep113, som tilsammen utgjør 60 prosent av den 

tapte produksjonen. Undersøkelsen er basert på ca. 4500 svar fra firmaer i 50 land. 

Resultatet av undersøkelsen viser hvor stor økonomisk skade datavirus og bruk av 

hackerverktøy påfører samfunnet. 

                                                 
108 SysAdmin, Audit, Network, Security, www.sans.org 
109 SANS, Can Hackers Turn Your Lights Off?, 2001 
110 National Security Agency 
111 Federal Bureau of Investigation 
112 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 18 
113 Denial of service – angrep. Les mer om dette i Sunde, Lov og rett i Cyberspace 
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ØKOKRIM uttalte i forhold til forslaget om å benytte reservasjonsadgangen etter 

art. 6. 3 i Cybercrime-konvensjonen, at ”det bør i større grad [...] fokuseres på den 

skaderisiko som datavirus, hackerverktøy og lignende programmer innebærer for 

samfunnet. Produksjon, spredning og bruk av slik programvare er et misbruk av 

datateknologiens iboende svakheter (som skaper sårbarheter). Gjerningen påfører 

samfunnet enorme kostnader”. 114 Uttalelsen understreker ytterligere det skadelige 

potensialet i datavirus og hackerverktøy.  

Enda en farevoldende omstendighet er at spesielt hackerverktøy kan være enkle i 

bruk, men inneha kraftige og effektive egenskaper, slik at hackere uten spesielle 

kunnskaper, såkalte ”script kiddies”,  kan medføre større skade enn de regnet med eller 

hadde som intensjon.  

En annen side ved det farevoldende potensialet i datavirus og hackerverktøy, er at 

oppdagelsesrisikoen ved bruk er liten. Det er med på å øke faren for at en person som er 

besittelse av en slik innretning, begår en skadevoldende handling. 

Gjennomgangen ovenfor viser at hacking og datavirus, både potensielt og faktisk, 

utgjør en stor trussel mot sikkerheten, både i Norge og i andre land, og påfører samfunnet 

store utgifter. Selve besittelsen av datavirus og hackerverktøy medfører ikke skade, men 

faren for skade er stor, spesielt fordi oppdagelsesrisikoen er liten, og innretningenes 

skadeomfang kan være mer omfattende enn brukeren tror.  

 Gjennomgangen viser også at overtredelse av et evt. straffebud som rammer 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy er alvorlig, samt at de interesser et slikt 

straffebud vil beskytte er viktige, jfr. prinsippene for kriminalisering som angår 

alvorsgraden av overtredelse og karakteren av de vernede interesser. 

Straffelovgivningen skal forhindre skade eller fare for skade, jfr. 

skadefølgeprinsippet. Når det foreligger et stort skadepotensiale, slik det gjør ved besittelse 

av datavirus og hackerverktøy, taler dette sterkt for kriminalisering. 

                                                 
114 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 17 
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10.5 Ønske om styrket tillit til datateknologi og Internett 

Datateknologi har blitt en bærebjelke i det moderne samfunn. Det er nå vanskelig å 

forestille seg en hverdag uten de fordeler datateknologien fører med seg. Som 

stikkordsmessige eksempel på noen fordeler kan nevnes effektivitet og tilgjengelighet.  

For at samfunnet skal kunne bygges videre på datateknologi er det viktig at 

teknologien har en velbegrunnet tillitt i samfunnet. Justisdepartementet uttaler at ”dersom 

det fester seg et inntrykk av at elektronisk kommunikasjon er mindre trygt enn det reelt sett 

er, vil det i sin tur kunne få forskjellige negativ konsekvenser, bl. a. for fremveksten av e-

handelen og for annen teknologiavhengig verdiskaping i samfunnet.”115  

Hacking og datavirus er med på å svekke denne tilliten. Om produksjon, spredning 

og bruk av datavirus og hackerverktøy uttaler ØKOKRIM at ”gjerningene påfører 

samfunnet enorme kostnader og underminerer blant annet den tillit som er nødvendig for 

realisering av den politiske målsetting om utvikling av e-handel”.  

For å styrke tilliten til datateknologi generelt og Internett spesielt kreves det et 

velfungerende strafferettslig apparat som beskytter bruk av teknologien.  

Ved å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy signaliseres 

det at lovgivningen er oppdatert i forhold til teknologien, og at de tiltak som er nødvendige 

for å sikre trygg bruk er foretatt. Som redegjort for ovenfor, vil en slik kriminalisering også 

bidra til en mer effektiv håndhevelse av regler relatert til datavirus og hackerverktøy, som 

videre vil bidra til å styrke tilliten til datateknologien. Disse forholdene taler for 

kriminalisering av uberettiget besittelse av disse innretningene. 

 Videre demonstrerer denne gjennomgangen ytterligere at de interesser som et evt. 

straffebud mot uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy skal beskytte, er av en 

slik viktighet at de forsvarer bruk av straff. 

10.6 Økt kontrollnivå i samfunnet 

Det er et ønske om at lovgivningen gir størst mulig handlefrihet for individene. En 

innskrenkning i denne handlefriheten er politiets kontroll med individene. En konsekvens 

av kriminalisering av forberedelseshandlinger generelt er, som tidligere nevnt, at politiet 
                                                 
115 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 18 
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blir gitt fullmakter til å anvende tvangsmidler på et tidligere stadium. Dette medfører igjen 

at kontrollnivået i samfunnet øker. 

Husabø uttaler at ”utvida førebuingsansvar medfører [...] ei framflytting av høvet til 

å nytta tvangsmidlar i etterforskinga. Dette har ikkje berre positive sider. Den auka 

effektiviteten i etterforskinga vil gå ut over privatlivets fred.”116 Han peker på at flere hus 

kan ransakes, flere telefoner kan kontrolleres osv.  

Som ved kriminalisering av andre forberedelseshandlinger, vil kriminalisering av 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy bidra til et økt kontrollnivå i 

samfunnet, ved at politiet eksempelvis kan foreta ransakelser når det er skjellig grunn til 

mistanke om at en person er i besittelse av hackerverktøy. 117 Dette blir påpekt av 

Datakrimutvalget, som uttaler at ” en straffebestemmelse som rammer besittelse av 

dataprogrammer indirekte vil øke kontrollnivået i den private sfære” og videre at man vil 

”måtte åpne for bruk av tvangsmidler mot den som med skjellig grunn mistenkes for 

besittelse av slike programmer.”118 Datakrimutvalget peker på at bruk av slike tvangsmidler 

vil medføre integritetsinngrep overfor dem som rammes, og at ransakingen eller beslaget 

vil kunne gi politiet forskjellige former for overskuddsinformasjon det ellers ikke vil fått 

tilgang til. 

Det er etter dette klart at kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy vil medføre et økt kontrollnivå i samfunnet, som videre har uønskede 

konsekvenser. Dette taler mot at uberettiget besittelse av disse innretningene blir 

kriminalisert. 

10.7 Styrking av arbeidet med å avverge datakriminalitet 

Hensynet til styrking av arbeidet med å avverge datakriminalitet har et ansikt både mot 

befolkningen og politi- og påtalemyndigheten. Befolkningen har behov for et oversiktlig og 

klart lovverk, og politi- og påtalemyndigheten må være gitt de midler som er nødvendige 

for effektiv håndhevelse av regelverket. 

                                                 
116 Husabø, Straffansvarets periferi , s. 377 
117 Hjemmel for en slik ransakelse er straffeprosesslovens § 192 
118 NOU 2003: 27 s. 20 
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10.7.1 Et klarere og mer oversiktlig lovverk 

Det kan spores en generell holdning i befolkningen om at datakriminalitet ikke er like 

alvorlig som mye annen kriminalitet. Dette kan komme av flere årsaker, bl.a. ved at 

konsekvensene ikke er like synlige og kjente som ved annen ”tradisjonell” kriminalitet. 

 Et utslag av at mange ikke er kjent med alvoret ved datakriminalitet er at få tilfeller 

av datakriminalitet blir anmeldt. Justisdepartementet uttaler på s. 18 i Ot.prp. nr. 40 (2004-

2005) at ”mange datainnbrudd blir forøvrig aldri oppdaget, mens andre blir ikke anmeldt – 

enten fordi fornærmede ikke finner det bryet verd, eller av frykt for tap av omdømme”. 

Mørketallsundersøkelsen for 2006119 viser at kun 69 av estimerte 3900 datainnbrudd har 

blitt anmeldt. Tallene for undersøkelsene i 2001 og 2003120 viser at henholdsvis 75 av 7500 

og 50 av 5200 tilfelle av datainnbrudd har blitt anmeld. Undersøkelsene illustrerer hvordan 

datakriminalitet blir ansett for å være mindre alvorlig enn annen kriminalitet. 

Sunde uttaler at ”politiets innsats mot hackere er viktig for å bevisstgjøre at vanlige 

normer også gjelder i cyberspace; kort sagt at det er forskjell på mitt og ditt, og at et 

innbrudd i en datamaskin kan jevnføres med innbrudd i en bygning”121. Dette belyser at 

befolkningen må internalisere nye normer som vedrører bruk av datamaskiner og 

programmer. 

 For at slike normer skal bli internalisert hos befolkningen, er det viktig med et klart 

og tydelig regelverk. Gjennomgangen av gjeldende rett i kapittel 8 viser at det eksisterende 

regleverket om datavirus og hackerverktøy er uoversiktlig, ved at reglene er spredt rundt 

både i straffeloven og åndsverkloven, og det vanskelige skillet mellom straffbart forsøk og 

straffri forberedelse gjør grensen for det straffbare uklar. 

ØKOKRIM uttaler at ”medvirknings- og forsøksreglene gir ikke klare grenser for 

rekkevidden av straffansvaret i dag og har vist seg ut[il]strekkelig i praksis. Det er behov 

for et klarere regelverk på området, hvor grensen for det straffbare tydelig markeres. Det 

antas at klare regler i seg selv vil kunne ha en preventiv effekt i forhold til 

tilgjengeliggjøring, siden en del av denne aktiviteten sannsynligvis er baser på at 

                                                 
119 Næringslivets sikkerhetsråd, Mørketallsundersøkelsen 2006 
120 Næringslivets sikkerhetsråd, Mørketallsundersøkelsen 2001 og Mørketallsundersøkelsen 2003 
121 Sunde,  Lov og rett i cyberspace , s. 19 
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gjerningspersonene opplever  at de opererer i et straffritt område, i høyden en juridisk 

gråsone, slik at risikoen for straffeforfølgning er minimal”122. Uttalelsen belyser 

viktigheten av klare regler for at befolkningen skal internalisere normer innenfor rettsfeltet. 

Ved å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy, vil det bli 

synliggjort at all uberettiget befatning med slike innretninger er uønsket fra samfunnets 

side, og tvil rundt hvor grensen for det straffbare går vil bli ryddet av veien. Det vanskelige 

skillet mellom straffbart forsøk og straffri forberedelse unngås dermed. Videre vil en slik 

kriminalisering være med på å forsterke inntrykket om at datakriminalitet er like alvorlig 

som annen kriminalitet. Disse to forholdene vil bidra til å styrke arbeidet mot 

datakriminalitet generelt, og datavirus og hacking-relatert kriminalitet spesielt, og taler 

derfor for kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy. 

10.7.2 Mer effektiv håndhevelse 

Som redegjort for tidligere, vil kriminalisering av forberedelseshandlinger gi politiet flere 

fullmakter enn ellers ved at politiet kan bruke tvangsmidler på et tidligere tidspunkt. 

Konsekvensene av at det blir gitt flere fullmakter er ikke bare negative. Dette kan også 

gjøre det lettere for politiet å oppdage og avverge kriminelle handlinger. 

 Justisdepartementet gir uttrykk for at oppdagelsesrisikoen ved datainnbrudd og 

annen datakriminalitet er relativt lav, 123 hvilket også styrkes av statistikken i 

Mørketallsundersøkelsene 124. Dersom politiet får fullmakt til bruk av tvangsmidler allerede 

ved skjellig grunn til mistanke om at noen er i uberettiget besittelse av datavirus eller 

hackerverktøy, ville oppdagelsesrisikoen øke. 

Om kriminalisering av forberedelseshandlinger uttaler Husabø at ”ut frå eit ønske 

om mest mogeleg effektivitet i politiet sin kamp mot kriminaliteten, framstår dette som ein 

klart positiv effekt av utvida førebuingsansvar. Dersom politiet kan avdekkja, tiltala og 

iretteføra kriminelle allereie på førebuingsstadiet, kan liv, eigedom eller andre verdiar bli 

                                                 
122 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 17 
123 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) s. 18 
124 Næringslivets sikkerhetsråd, Mørketallsundersøkelsen 2001, Mørketallsundersøkelsen 2003, 

Mørketallsundersøkelsen 2006  
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spart. Det er ”betre føre var enn etter snar”.”125 Husabø peker her på et prinsipp som er 

sentralt innen miljøretten, nemlig ”føre var” – prinsippet. Dette går ut på at man om mulig 

skal forhindre skade i stedet for å rette opp inntruffet skade i ettertid. Tankegangen bak 

dette prinsippet kan legges til grunn også i strafferetten. Det er klart mer lønnsomt for 

samfunnet at kriminalitet blir avverget i stedet for at skade forsøkes gjenopprettet i 

etterkant. Mange skader som følge av datakriminalitet er dessuten ugjennopprettelige.126  

 Ved å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy, kan politiet 

og påtalemyndigheten derfor lettere avverge skade som følge av spredning av datavirus 

eller bruk av hackerverktøy. Det er atskillig bedre for samfunnet om det blir oppdaget at en 

person er i besittelse av eksempelvis hackerverktøy, i stedet for at det senere oppdages at 

gjerningspersonen har skaffet seg tilgang til sensitive opplysninger om rikets sikkerhet. 

Muligheten for å avverge skade, jfr. ”føre var” – prinsippet, sammenholdt med økt 

oppdagelsesrisiko, medfører mer hensiktsmessig og effektiv håndhevelse av reglene relatert 

til bruk av datavirus og hackerverktøy, og disse konsekvensene taler med tyngde for 

kriminalisering av uberettiget besittelse av slike innretninger. 

10.8 Økt arbeidsmengde for politi og påtalemyndigheten. 

Politiets og påtalemyndighetens ressurser er begrensede. Når flere handlinger blir 

kriminalisert, vil ressursene som kan settes inn mot hver enkelt handling og hvert enkelt 

straffebud blir redusert. I forarbeidene til ny straffelov uttales det at ”I de siste tiårene har 

kriminalitetsutviklingen [...] vært så kraftig at det er blitt tydeligere at strafferettsapparatet 

ikke har kapasitet til å forfølge alle straffbare handlinger”127. Det er mange eksempler fra 

nyhetsoppslag om kriminelle forhold i Oslo, av forholdsvis alvorlig karakter, som ikke blir 

forfulgt på grunn av politiets ressursmangel.128 

                                                 
125 Husabø, Straffansvarets periferi , s. 374 
126 Eksempel på dette er tilfelle der gjerningspersonen har fått tilgang til sensitive opplysninger 
127Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 82 
128 Se eksempelvis artikkel i Aftenposten nettutgaven, Anmeldte millionsvindel – henlagt grunnet 

ressursmangel 22.12.2004. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/article935217.ece 
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Ved å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy vil det 

derfor måtte overføres ressurser fra håndhevelse av andre straffebud til håndhevelse av den 

nye straffebestemmelsen. Husabø peker på, at ”førebuingsansvar skapar rett nok ikkje nye 

grunndelikt, men knyter seg til eksisterande straffebod. Likevel inneber det ei utviding av 

det straffbare området”129. Selv om kriminalisering av besittelse av datavirus og 

hackerverktøy ikke utgjør et nytt grunndelikt, blir altså politiets og påtalemyndighetens 

oppgaver flere. Dette fører med seg uheldige konsekvenser. 

 For det første vil det kunne medføre at ressurser blir tatt fra forfølgning av mer 

alvorlige forhold. Ressurser til bruk mot farligere befatning med datavirus eller 

hackerverktøy, som eksempelvis dataskadeverk, kan bli ofret på besittelsens alter, og også 

håndhevelse av andre former for kriminalitet kan måtte avgi ressurser.  

 For det andre kan befolkningens tillitt og respekt for rettsapparatet bli svekket, 

dersom håndhevelsen av straffelovgivningen blir mangelfull, jfr. håndhevelsesprinsippet. 

Dette vil igjen kunne medføre flere kriminelle handlinger, en følelse av utrygghet blant 

befolkningen, samt tendenser til selvtekt. 

 De negative konsekvensene ved økt arbeidsmengde for politi og påtalemyndigheten 

utgjør derfor et argument mot kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy.  

10.9 Hensynet til et helhetlig lovverk 

Hensynet til et helhetlig lovverk bygger på prinsippet om at like tilfelle skal behandles likt. 

Dette appellerer til befolkningens rettferdighetsfølelse, gjør lovverket lettere å forsvare, og 

er kanskje spesielt viktig innenfor strafferetten. Et helhetlig lovverk gjør det også enklere 

for individene å forutberegne sin egen rettsstilling, ved at prinsipper på ett område kan 

overføres til andre. Problemstillingen i det følgende er hvorvidt kriminalisering av 

besittelse av datavirus og hackerverktøy vil medføre et mer helhetlig lovverk. 

Det er, som redegjort for i kapittel 8, ingen bestemmelse som i dag setter straff for 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy i generell form. Derimot er det enkelte 

straffebestemmelser som rammer spesielle tilfelle av slik besittelse. Disse er 

                                                 
129 Husabø, Straffansvarets periferi , s. 369 
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åndsverklovens §§ 53a og 53c samt straffelovens § 262. Videre finnes det andre 

bestemmelser i straffelovgivningen som rammer besittelse av andre innretninger. Et 

eksempel på disse er straffelovens § 161, som setter straff for besittelse av sprengstoff. 

 Det kan spørres om hvorfor disse tilfellene av besittelse skal være straffbare, mens 

generell besittelse av datavirus og hackerverktøy evt. skal være straffri. 

 Sammenlignet med åndsverklovens bestemmelser, er det ikke tvil om at 

skadepotensialet i datavirus og hackerverktøy som er utviklet for eksempelvis å utføre 

dataskadeverk, er atskillig større enn i verktøy som er utviklet for å gi tilgang til 

opphavsrettsbeskyttede gjenstander. Det samme gjelder i forhold til innretninger som er 

utviklet for å dekode tv-signaler.  

 I forhold til sprengstoff, kan datavirus og hackerverktøy på mange områder ha et 

like stort, eller til og med større, skadepotensiale. ØKOKRIM bruker betegnelsen 

”elektronisk sprengstoff” om datavirus og hackerverktøy. 130 Dette er treffende. På lik linje 

med dynamitt kan hackerverktøy benyttes til å tvinge seg til uautorisert adgang, og 

datavirus kan forårsake økonomisk tap som det skal svært mange kilo med sprengstoff til 

for å overstige. 

Gjennomgangen viser at det finnes flere tilfelle av kriminalisert besittelse, både av 

datavirus og hackerverktøy, og andre innretninger, der skadepotensialet er likt eller mindre 

enn for uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy generelt. Hensynet til et 

helhetlig lovverk taler derfor for at uberettiget besittelse av disse innretningene blir 

kriminalisert i generell form. 

10.10 Gjennomføring i andre land 

En karakteristikk ved datakriminalitet er at denne type kriminalitet ofte kan begås 

uavhengig av avstander og landegrenser. Datavirus kan spres over hele verden, og det kan 

være fullt mulig for en person i Cape Town å bryte seg inn i en datamaskin på Majorstua.  

Dette medfører at det må gjennomføres et adekvat regelverk i alle land, for at samfunnet 

skal få et tilstrekkelig vern mot datakriminalitet. Det må unngås såkalte ”trygge havner”, 

                                                 
130 Ot. prp. nr. 40 (2004-2005) s. 17 
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hvor hackere lovlig kan begå skadevoldende handlinger som er ulovlige i andre land. 131 Det 

er derfor viktig at norsk lovverk ikke blir hengende etter. Kanskje bør Norge også fremstå 

som en foregangsnasjon, og være med på å bidra til videre utvikling i den internasjonale 

kampen mot datakriminalitet. 

 En konsekvens av dette er at et viktig moment i vurderingen av hvorvidt uberettiget 

besittelse av datavirus og hackerverktøy bør kriminaliseres, er hvordan dette er regulert i 

andre lands lover, herunder om de kontraherende parter i Cybercrime-konvensjonen har 

benyttet reservasjonsadgangen i forhold til art. 6. Spesielt interessant er det å se på hvordan 

dette er gjennomført i andre nordiske land, da disse lands straffelovgivning forøvrig har 

mye til felles med den norske, men også andre land er av interesse. Nedenfor følger en 

gjennomgang av hvorvidt uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy er 

kriminalisert, i et utvalg av land.132 

10.10.1 Sverige 

Det er i svensk lovgivning et selvstendig straffansvar for forberedelseshandlinger. Det 

medfører at også uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy er straffbart. I 

forslaget til gjennomføringen av Cybercrime-konvensjonen i svensk rett uttales det derfor 

at ”När det gäller hjälpmedel av förstnämnda slag [hackerverktøy,datavirus o.l., min anm.] 

anpassades, genom änringen år 2001, den straffrättsliga lagstiftningen till den 

tekniska utvecklingen så att den täcker dessa.”133. En lovendring i 2001 medførte derfor at 

svensk lovgivning fullt ut er i overensstemmelse med Cybercrime-konvensjonens art. 6, i 

forhold til uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy. 

                                                 
131 Et eksempel på et tilfelle der en person ble reddet av en såkalt ”trygg havn”, er  spredningen av det såkalte  

”I LOVE YOU – viruset” i 2000. Viruset infiserte anslagsvis 45 millioner datamaskiner, og påførte 

verdenssamfunnet skader for mange milliarder av dollar. Gjerningspersonen, en filipinsk statsborger, ble ikke 

dømt for forholdet, da handlingen ikke var straffbar etter da gjeldende filipinsk rett. Kilde: Schjølberg, 

Cybercrime 
132 For en mer utfyllende oversikt over gjennomføring av lovmessige tiltak mot datakriminalitet i andre land, 

se www.cybercrimelaw.net/laws/survey.html 
133 Ds 2005:6, s. 118 
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10.10.2 Danmark 

De danske reglene om forsøk og medvirkning har et mye tidligere innslagspunkt enn de 

tilsvarende norske regler, slik at handlinger som anses for å være forberedelsesha ndlinger i 

Norge, og derfor normalt er straffrie, rammes som straffbare forsøkshandlinger i Danmark. 

I forslaget til endring av dansk straffelovgivningen ble det uttalt at ”Handlinger, der består i 

at fremstille, fremskaffe til brug, importere, forhandle eller i øvrigt tilgængeliggøre samt 

besidde de nævnte anordninger eller forskellige former for adgangsmidler, vil således 

kunne straffes som forsøg på eller medvirken til en af de ovenfor nævnte overtrædelser af 

straffeloven, hvis handlingen er udført med det fornødne forsæt. Pligten til at kriminalisere 

de handlinger, der er omfattet af artikel 6, må således efter Justitsministeriets opfattelse 

anses for opfyldt ved straffelovens regler om henholdsvis forsøg og medvirken, jf. 

straffelovens §§ 21 og 23. ”134 I dansk rett anses derfor uberettiget besittelse av datavirus 

og hackerverktøy å være straffbart med grunnlag i forsøks- og medvirkningsreglene.  

10.10.3 Storbritannia 

The Computer Misuse Act 1990 ble foreslått endret i juli 2006. Forslaget gikk ut på at art. 

42  skal ramme “Making, supplying or obtaining articles for use in computer misuse 

offences”. “Possession” omfattes ikke av forslaget. Dette betyr at uberettiget besittelse av 

datavirus og hackerve rktøy pr. dags dato ikke er straffbart i Storbritannia, og at det er 

tvilsomt om det kommer til å bli noen endring i denne tilstanden i nær fremtid. 

10.10.4 Frankrike 

Den franske straffeloven ble endret med virkning fra 23. juni 2004, slik at art. 323-3-1 nå 

setter straff for besittelse av datavirus og hackerverktøy. 

10.10.5 USA 

USA ratifiserte Cybercrime-konvensjonen 29. september 2006, med virkning fra 1. januar 

2007. Reservasjonsadgangen etter art. 40 og 42 er benyttet bl.a. i forhold til noen punkter i 

                                                 

134 2003/1 LSF 55, kapittel 7,2 
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art. 6. Forøvrig anses gjeldende amerikansk rett for å være i overensstemmelse med 

konvensjonen.135 

For det første er det reservert mot å kriminalisere besittelse av innretninger som er 

utviklet eller tilpasset hovedsaklig i den hensikt å begå en straffbar handling fastslått i 

samsvar med artiklene 4 og 5 i konvensjonen.  

For det andre er det reservert mot å kriminalisere besittelse av datavirus og 

hackerverktøy under et minimumsantall. Etter gjeldende amerikansk rett er 

minimumsantallet 15 innretninger.136 

Reservasjonene medfører at besittelse av innretninger som er utviklet eller tilpasset 

for å utføre dataskadeverk eller systemskadeverk, ikke er straffbart etter amerikansk rett. 

Videre må en person være i besittelse av minst 15 innretninger for at det skal være 

straffbart. I praksis gjør dette at forholdsvis få tilfelle av besittelse av datavirus eller 

hackerverktøy rammes av amerikansk straffelovgivning. 

10.10.6 Konklusjon 

Gjennomgangen viser at kriminaliseringen av besittelse av datavirus og hackerverktøy er 

varierende. Viktige land som Storbritannia og USA har ikke kriminalisert, eller bare delvis 

kriminalisert, en slik besittelse. Dette medfører, på den ene side, at Norge, ved å la 

besittelse av disse innretningene være lovlig, ikke vil være en enestående ”trygg havn” på 

en global skala. På den andre side rammer både svensk og dansk rett besittelse av datavirus 

og hackerverktøy. Norge er således det eneste land i Skandinavia som pr. dags dato ikke 

setter straff for en slik besittelse. Dette, sammenholdt med tanken om at Norge heller bør 

være et foregangsland enn en etternøler, taler for at besittelse av datavirus og 

hackerverktøy bør kriminaliseres. 

10.11 Den politiske betydning av Cybercrime-konvensjonens art. 6 

Cybercrime-konvensjonen åpner som nevnt for at statene kan reservere seg mot å 

kriminalisere bl.a. uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy. 137 Til tross for 

                                                 
135 Se eks. Letter of transmittal, The White House, November 17, 2003 
136 United States law, 18 U.S.C. § 1029(a)(3) 
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denne reservasjonsadgangen, finner jeg at det faktum at konvensjonen i utgangspunktet 

også omfatter en slik besittelse, må anses som et relevant moment i den nasjonale 

kriminaliseringsvurderingen. Dette må tolkes som et signal fra Europarådet om at det er 

ønskelig at uberettiget besittelse av disse innretningene blir kriminalisert i den nasjonale 

lovgivningen. 

11 Avveining av hensynene 

Gjennomgangen i kapittel 10 viser at det er mange hensyn som gjør seg gjeldende i 

drøftelsen av om uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy bør kriminaliseres, og 

at disse ikke trekker i samme retning. For å komme til en konklusjon må det derfor foretas 

en avveining av disse hensynene. 

Det hensyn som taler med størst tyngde mot kriminalisering av uberettiget besittelse 

av slike innretninger er det faktum at det er snakk om kriminalisering av en 

forberedelseshandling. Det er gjentatte ganger uttrykt et ønske om å begrense bruk av straff 

på slike handlinger, med den begrunnelse at det vil medføre en subjektivisering av 

straffansvaret. Andre hensyn som taler mot kriminalisering, og som også må tillegges en 

viss vekt i avveiningen, er at dette vil medføre et økt kontrollnivå i samfunnet, og at 

arbeidsmengden til politi- og påtalemyndigheten blir større.  

Hensynene som taler for kriminalisering i dette tilfellet er flere, og jeg finner at 

disse samlet sett veier klart tyngst. Støtte for dette synspunkt finner jeg hos 

Justisdepartementet, som i Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) kom til samme resultat. 

 For det første finner jeg ikke at en subjektivisering av straffansvaret har så negative 

konsekvenser som det blir gitt uttrykk for bl.a. hos Husabø138. Dette argumentet mot 

kriminalisering er derfor noe svekket i mine øyne. 

                                                                                                                                                    
137 Se konvensjonens art. 42 
138 Straffansvarets periferi s. 376 
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 For det andre legger jeg betydelig vekt på at det er snakk om en handling som har et 

svært begrenset legitimt omfang. Dette gjør straffebudet mer treffsikkert enn om det hadde 

rammet mer alminnelige handlinger som kan ha flere legitime formål. Dette reduserer 

ytterligere betenkeligheten med å kriminalisere uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy.  

 For det tredje medfører det skadevoldende potensialet i datavirus og hackerverktøy 

fare for meget omfattende skade. At dette er et hensyn som må tillegges stor vekt, kan 

utledes av skadefølgeprinsippet, hvor nettopp skade eller fare for skade er det avgjørende i 

forhold til om en handling skal kriminaliseres. Hensynet understrekes ytterligere ved at 

kriminalisering vil medføre et mer helhetlig lovverk. 

 For det fjerde finner jeg å måtte legge  en viss vekt på at en kriminalisering vil være 

med på å realisere uttalte målsetninger om styrket tillit til e-handel og Internett, samt en 

mer effektiv håndhevelse av datakriminalitet. Disse hensynene er i seg selv ikke 

utslagsgivende, men må ikke bli oversett, og bidrar til resultatet av avveiningen.  

 Til siste legger jeg også vekt på at en slik kriminalisering vil medføre at Norge ikke 

lenger er eneste land i Skandinavia hvor uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy er tillatt, samt at Europarådet, gjennom Cybercrime-konvensjonens art. 6, 

foreslår at en slik kriminalisering blir gjennomført i den nasjonale lovgivningen.  
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DEL III: AVSLUTNING 

12 Konklusjon på avhandlingens problemstilling 

Prinsippene for kriminalisering krever for det første at straff må være et nødvendig 

virkemiddel for å realisere formålet med å kriminalisere en handling. I dette ligger at 

handlingen ikke allerede omfattes av det eksisterende lovverk, at straff må være et 

hensiktsmessig virkemiddel, og at formålet ikke kan bli realisert ved hjelp av andre 

virkemiddel. Det er i gjennomgangen ovenfor konkludert med at kriminalisering av 

uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy tilfredsstiller disse kravene. Videre ble 

det konkludert med en antakelse om at et slikt straffebud vil bli håndhevet av politiet, 

hvilket er ansett som en forutsetning for bruk av straff. 

For det andre har redegjørelsen for det skadevoldende potensialet i datavirus og 

hackerverktøy, samt ønsket om å styrke tillitten til datateknologi generelt og Internett 

spesielt, vist at overtredelse av et evt. straffebud mot uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy er alvorlig, og at de interesser et slikt straffebud vil verne om er av en slik 

karakter at de forsvarer bruk av straff. 

For det tredje følger det av skadefølgeprinsippet at straff som virkemiddel bare skal 

brukes på handlinger som kan medføre skade eller fare for skade på interesser som har et 

rettmessig krav på vern139, og at tungtveiende hensyn må tale for kriminalisering. Det 

forhold at uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy er en forberedelseshandling, 

gjør terskelen for kriminalisering enda høyere. Gjennomgangen av datavirus og 

hackerverktøys skadevoldende potensiale viser at uberettiget besittelse av disse 

innretningene utgjør en fare for alvorlig skade. Videre viser avveiningen av hensynene at 

hensynene som taler for kriminalisering, etter mitt syn,  klart overveier de som taler i mot. 

Jeg finner derfor at også skadefølgeprinsippet må anses for å være tilfredsstilt ved en 

eventuell kriminalisering av uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy.  

                                                 
139 Ot.prp. nr 90 2003-2004 s 89 
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Tatt i betraktning at prinsippene for kriminalisering etter dette anses for å åpne for 

bruk av straff, herunder a t straff er et egnet og hensiktsmessig virkemiddel til å beskytte 

viktige samfunnsinteresser mot stor fare for alvorlig skade, konkluderer jeg drøftelsen av 

avhandlingens problemstilling med at uberettiget besittelse av datavirus og hackerverktøy 

bør kriminaliseres. 

13 Avsluttende bemerkninger 

13.1 Forslag til lovbestemmelse 

Konklusjonen fordrer et forslag til lovtekst som setter straff for uberettiget besittelse av 

datavirus og hackerverktøy.  

Justisdepartementet hadde som nevnt, et forslag til ordlyden i straffelovens § 

145b140, som også skulle dekke nettopp dette. Forslaget lød som følger: 

 

” Ny § 145 b skal lyde: 

Den som uberettiget fremstiller, anskaffer, besitter eller gjør tilgjengelig for andre 

a) passord eller andre data som kan gi tilgang til et datasystem, eller  

b) dataprogrammer eller andre innretninger som er særlig egnet til å begå straffbare 

handlinger som retter seg mot data eller datasystemer straffes med bøter eller 

fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.  

Grove overtredelser straffes med fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen av om 

overtredelsen er grov, skal det blant annet legges vekt på om dataene kan gi tilgang 

til sensitive opplysninger, om spredningen er omfattende og om handlingen skaper 

fare for betydelig skade. 

Medvirkning straffes på samme måte.” 

 

                                                 
140 Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) 
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Forslaget synes å være egnet til å realisere bestemmelsens formål på en klar og 

hensiktsmessig måte, og jeg finner det derfor ikke nødvendig å forsøke å fo rmulere en nytt, 

alternativt forslag til lovbestemmelse som rammer uberettiget besittelse av datavirus og 

hackerverktøy. Jeg har forøvrig ingen merknader til forslaget. 

13.2 Bemerkninger til straffelovgivningen 

Avhandlingen har vist at bestemmelsene i straffelovgivningen som rammer datakriminalitet 

er spredt, og at det til dels kan være problematisk å tolke ut av ordlyden i enkelte av 

bestemmelsene at de i det hele tatt beskytter data. 

 Konklusjonen i avhandlingen fordrer at enda en handling som rammer data blir 

kriminalisert. 

Disse forhold gjør at det etter mitt syn er behov for en grundig vurdering og 

restrukturering av innholdt i straffeloven. Det bør vurderes om handlinger som rammer data 

bør skilles fra de tradisjonelle straffebudene, slik at det eksempelvis blir et eget straffebud 

for dataskadeverk, og om disse bør plasseres i et eget kapittel. Dette for å gi et oversiktlig 

lovverk som tydeliggjør at datakriminalitet blir tatt på alvor. 
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Vedlegg: Convention on Cybercrime, art. 6  

 

Article 6 – Misuse of devices 

1    Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when 
committed intentionally and without right: 

a     the production, sale, procurement for use, import, distribution or 
otherwise making available of:  

i    a device, including a computer program, designed or adapted 
primarily for the purpose of committing any of the offences 
established in accordance with Articles 2 through 5; 

ii    a computer password, access code, or similar data by which 
the whole or any part of a computer system is capable of being 
accessed, 

with intent that it be used for the purpose of committing any of 
the offences established in Articles 2 through 5; and  

b     the possession of an item referred to in paragraphs a.i or ii above, 
with intent that it be used for the purpose of committing any of the 
offences established in Articles 2 through 5. A Party may require by law 
that a number of such items be possessed before criminal liability 
attaches.  

2    This article shall not be interpreted as imposing criminal liability where the 
production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making 
available or possession referred to in paragraph 1 of this article is not for the 
purpose of committing an offence established in accordance with Articles 2 
through 5 of this Convention, such as for the authorised testing or protection 
of a computer system.  

3    Each Party may reserve the right not to apply paragraph 1 of this article, 
provided that the reservation does not concern the sale, distribution or 
otherwise making available of the items referred to in paragraph 1 a.ii of this 
article. 

 


