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«Under krig tier lovene» 

                  -Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.), romersk filosof og statsmann 
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1 Innledning 

1.1 Temaets aktualitet 

Krig assosieres med død, lemlestelse, vold og materielle skader ofte i enorme omfang. Vi vet 

at krig har eksistert i all vår tid og dessverre må man i mange tilfeller ty til væpnet makt for å 

oppnå fred. Flere steder i verden brukes det daglig slik militærmakt, som symbolet på statens 

ytterste maktmiddel. De brutale konsekvenser er at sivile blir ofre og dermed hardt rammet. Det 

var erfaringene fra andre verdenskrig som lærte oss noe særdeles viktig; Partene som kriger mot 

hverandre må følge de gitte regler og opptre i samsvar med disse. 

 

Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en 

rekke opprørsgrupper, hvor Syria har blitt styrt av Assad-familiens autoritære regime i over 40 

år. Krigen startet med en protestmarsj i Damaskus i 2011, der det ble reist krav om løslatelse 

av politiske fanger. Protestene ble hardt slått ned av landets sikkerhetsstyrker. Det oppstod op-

posisjonsgrupper og borgerkrigen utviklet seg. En av opprørsgruppene er IS, en militant isla-

mistgruppe som kjemper for å opprette en islamsk stat. I konflikten støtter Russland og Iran 

Assad-regimet, mens USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia bistår noen av 

opprørsgruppene. Den pågående krigen i Syria har drevet nær halve befolkningen på flukt og i 

dag deltar flere land. Frem til i dag er over 300 000 mennesker drept som følge av borgerkrigen.1 

 

I Norge er det Seksjon for Internasjonale forbrytelser ved Kripos, som etterforsker denne ty-

pen saker. Høsten 2015 fikk de inn over 100 tips om mistenkte krigsforbrytere som kom med 

flyktningstrømmen. Blant disse var de som er tilknyttet IS og de som har begått krigsforbrytel-

ser på vegne av Assad. 

 

Nyhetsbildet 2016 har vært preget av en rekke saker vedrørende krigsforbrytelser og nedenfor 

illustreres to av disse. 

Amnesty som verdens største menneskerettighetsorganisasjon, har siden 2011 forsøkt å rappor-

tere om mulige krigsforbrytelser begått i Syria. De hevdet at Russland sto bak krigsforbrytelser 

da det ble rettet flyangrep mot sivile hvor de bombet boligområder, hus og en moske. Grunnla-

get for anklagen var basert på vitner og videobevis. I følge CNN kunne Russland gjennomføre 

opptil 80 angrep om dagen. Russland på sin side har avvist dette og har ment rapporten som var 

lagt fram bestod av falsk informasjon.2 

 

Et annet godt eksempel er den nylige avsagte dommen mot Radovan Karadžić, som er den 

største krigsforbrytersaken etter andre verdenskrig. Den tidligere bosnisk-serbiske lederen ble 

                                                 
1 Globalis (2016) 
2 Skarvøy (2015) 
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i mars 2016 dømt til 40 års fengsel for folkemordet i Srebrenica. I FNs krigsforbryterdomstol 

for det tidligere Jugoslavia ble han kjent skyldig i ti av elleve tiltalepunkter, hvor massakren 

kostet 8000 bosnjakiske gutter og menn livet. Saken vakte stor internasjonal oppsikt fordi det 

er slått fast at det er den verste krigsforbrytelsen begått siden andre verdenskrig.3 

 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Avhandlingens tema er Norges adgang til å straffeforfølge krigsforbrytelser begått i Syria. 

Målsetningen med avhandlingen er å kartlegge om Norge med vår nye straffelov har de tilstrek-

kelige rettsmidler til å straffeforfølge mistenkte krigsforbrytelser begått mot personer i Syria. 

 

Jeg har valgt å skrive om temaet fordi en stadig mer urolig verden gjør at norske domstoler må 

forholde seg til krigens folkerett på en annen måte enn tidligere. Økt globalisering fører også 

til at norske domstoler stadig opplever grovere og mer alvorlig brudd på krigens folkerett. De 

grove brudd på krigens folkerett er således konsekvensen av vår tids økte væpnede konflikter. 

I den urolige verden vi befinner oss i er sjansen stor for at flere fremmedkrigere drar fra Norge 

og ned til Syria, hvor det kan bli begått krigsforbrytelser. 

  

Borgerkrigen i Syria har i tillegg ført med seg en av de største flyktningstrømmene i nyere tid 

som gjør at mange syriske flyktninger kommer til Norge for å søke asyl. Konsekvensen er at 

det kan befinne seg mulige krigsforbrytere i landet som vil kunne bli stilt for retten i fremtiden. 

En av utfordringene er at det kan være svært vanskelig å straffeforfølge disse forbrytelsene da 

det kan ha gått lang tid fra forbrytelsen fant sted til personen blir stilt for retten. Det fører til 

vanskelig bevisspørsmål. Dette kommer jeg nærmere tilbake til senere i avhandlingen. 

  

I tillegg må norske soldater daglig forholde seg til krigens folkerett og opptrå i samsvar med 

reglene. Dessverre skjer ikke det alltid. Soldatene våre må regelmessig løse krevende oppgaver 

ved at de ofte kun har sekunder til rådighet før de må ta avgjørelser som handler om liv eller 

død. Kunnskap om reglene er derfor særdeles viktig da sivile ofte blir de fremste ofrene. Å 

drepe sivile kan være et grovt brudd på krigens folkerett og en krigsforbrytelse. Den pågående 

Syria konflikten er et utmerket eksempel på det. 

 

Oppgaven vil dreie seg om krigsforbrytelser mot person for at omfanget ikke skal bli for stort. 

Jeg vil derfor avgrense mot behandlingen av folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.  

 

 

 

                                                 
3 Nordli, Ask, Sigurjonsdottir (2016) 
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1.3 Rettskildebildet 

I dette kapittelet vil det bli redegjort for hvilke rettskilder som er relevant for problemstillingen 

om Norges adgang til å straffeforfølge krigsforbrytelser begått i Syria. 

 

I avhandlingen benyttes alminnelig juridisk metode hvor den primære rettskilden er lovteksten. 

For å løse juridiske problemstillinger ser man først og fremst i loven og ved tolkning av lovbe-

stemmelser tas det utgangspunkt i naturlig språklig forståelse av ordlyden. Den nye Straffelov 

av 2005 4 (heretter strl.) kapittel 16, som omhandler terror, rikets sikkerhet og forbrytelser mot 

menneskeheten, vil være det sentrale lovverket i oppgaven. Strl. kapittel 16 trådte i kraft alle-

rede 7. mars 2008 og resten av loven trådte i kraft 1. oktober 2015.  

 

Videre har jeg av de øvrige tilgjengelige rettskilder forsøkt å kartlegge rettstilstanden gjennom 

forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. I det rettskildemessige bildet følger det av norsk 

lovgivningstradisjon at forarbeidene har en helt sentral betydning. Forarbeidene gir klarhet i 

hva som er lovgivers mening og formål med loven. Siden strl. 2005 er ny, vil følgelig forarbei-

dene til loven ha stor vekt.  

 

Høyesterettspraksis er også av stor betydning som rettskildefaktor siden Høyesterett avgjør 

rettslige spørsmål i siste instans etter Grl. § 88.5 Rettspraksis handler om regler skapt ved preju-

dikat og presedens. Det kalles prejudikat når en Høyesterettsdom legges til grunn ved avgjørel-

ser av senere likeartede tilfeller. Et prejudikat danner et mønsterideal for hvordan kommende 

saker av samme type skal løses.  

Per i dag finnes det lite rettspraksis på området, men de få dommer som omhandler krigsfor-

brytelser vil jeg analysere nærmere. Praksis fra internasjonale domstoler som Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen (heretter EMD) er også en viktig rettskildefaktor i norsk rett. In-

ternasjonale konvensjoner, traktater og avgjørelser fra EMD vil følgelig kunne tillegges vekt så 

lenge de ikke er i strid med Grunnloven.  

Forbudet mot tilbakevirkning etter Grunnlovens § 97 vil bli sentral i drøftelsen min.  

 

I avhandlingen vil det også bli vist til internasjonale traktater. Utgangspunktet for tolkning av 

traktater er Wien konvensjonen om traktatretten av 23. mai 1969 art. 31-33, hvor man skal tolke 

i samsvar med dens ordlyd. De viktigste konvensjoner vedrørende krigens folkerett er Haag-

konvensjonene av 1907, Genèvekonvensjonene av 1949 og Tilleggsprotokollene av 1977. 

Disse anses for å ha status som sedvanerett, noe som betyr at selv stater som ikke har sluttet seg 

                                                 
4 Lov om straff 20. mai 2005 nr. 28 
5 Kongeriget Norges Grundlov 17.mai 1814 
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til dem, vil være bundet.6 Roma-vedtektene art. 8 for Den Internasjonale Straffedomstolen (her-

etter ICC) er grunnlaget for strl. § 103 i vår nye norske straffelov. ICC ble opprettet for å straf-

feforfølge enkeltindivider for blant annet krigsforbrytelser.  

 

Norge ratifiserte 3. august 1951 de fire Genèvekonvensjonene 12. august 1949 om henholdsvis 

forbedring av såredes og sykes kår i de væpnete styrker i felten (første konvensjon), forbedring 

av såredes, sykes og skipbrudnes kår i de væpnetestyrker til sjøs (annen konvensjon), behand-

ling av krigsfanger (tredje konvensjon) og beskyttelse av sivile i krigstid (fjerde konvensjon).  

Den 14. desember 1981 ratifiserte Norge første tilleggsprotokoll som gjelder for internasjonale 

væpnede konflikter, og annen tilleggsprotokoll som gjelder interne konflikter som utgjør ho-

veddokumentene for bruk av makt i væpnet konflikt.7 I denne forbindelse ble det antatt at Norge 

ikke trengte nye lovbestemmelser. 

 

Norsk rett og folkerett er to selvstendige uavhengige systemer. Ved motstrid mellom disse er 

hovedregelen at norsk rett har forrang. Dette modifiseres av presumsjonsprinsippet som inne-

bærer at norsk rett skal formodes å være i samsvar med folkeretten. Prinsippet kan få anvendelse 

dersom norske domstoler bruker folkeretten til å fylle et tomrom i norsk rett, eller hvis den 

norske regelen kan tolkes på flere måter.8 

 

Det er videre bred enighet at norsk rett innehar et dualistisk system.9 Dualisme innebærer at 

folkeretten må gjøres til norsk rett for at den kan anvendes av de norske domstoler. Det kan 

gjøres på ulike måter. For det første kan traktater og konvensjoner bli gjeldende ved transfor-

masjon. Med transformasjon blir bestemmelsene omskrevet til norsk lovtekst. For det andre kan 

traktater og konvensjoner blir gjeldende ved inkorporasjon. Dette skjer med henvisningsmeto-

den der man henviser til de folkerettslige bestemmelser. Dualisme er i motsetning til blant annet 

USA, som har et monistisk system. Her blir traktater gjeldende med en gang de er ratifisert.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Dahl (2008) s. 25 
7 St.prp. nr. 30 (1981–82)  
8 Ruud (2011) s. 63 
9 Ibid. s. 56 
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1.4 Den videre fremstilling 

I kapittel to vil det bli redegjort for hva en krigsforbrytelse er og hvordan straffeforfølgning av 

disse er blitt gjort opp gjennom tidene. Dette gitt i et historisk tilbakeblikk. 

 

I kapittel tre vil det blir redegjort for på hvilket grunnlag norske domstoler kan utøve norsk 

jurisdiksjon. Her vil jeg redegjøre for hvilket grunnlag myndighetene kan utøve tvang på sine 

borgere på sitt territorium. Fokuset er rettet mot handlinger begått av utlendinger og handlinger 

begått i utlandet av nordmenn. 

 

I kapittel fire vil jeg drøfte gjeldende norsk rett der hovedvekten er krigsforbrytelse mot person 

i væpnet konflikt. Her vil jeg redegjøre for de enkelte handlinger og de mulige straffrihetsgrun-

ner; lovlig krigshandling, nødverge, nødrett og ordre fra overordnet. 

 

I kapittel fem vil jeg drøfte straffeansvarets rekkevidde med hovedvekt på tilbakevirkningsfor-

budet i lys av rettspraksis. Problemstillingen vil være om Grunnlovens § 97 er til hinder for 

straffeforfølgning etter norsk rett. Som nevnt er det lite rettspraksis om krigsforbrytelser i norsk 

rett, men det foreligger to sentrale dommer på området som jeg analyserer nærmere. 

 

I kapittel seks vil jeg gå nærmere inn på betingelsene for å kunne bevise at det er begått en 

krigsforbrytelse. Det sentrale vil være skyldkravet. Jeg vil redegjøre for dommerens frie bevis-

bedømmelse, det strafferettslige beviskrav og dets begrunnelse.  
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2 Krigsforbrytelser 

2.1 Begrepet krigsforbrytelse 

I en væpnet konflikt er formålet med krigens folkerett i størst mulig grad å begrense skader som 

syke, sivile og sårede kan pådra seg. Reglene vil også sette begrensninger på de som deltar i 

krigen. Disse reglene heter jus in bello og handler om reglene for hvordan en væpnet konflikt 

skal gjennomføres.10 Dersom grensen for de lovlige krigshandlinger overskrides, kan det bli 

spørsmål om vedkommende har begått en krigsforbrytelse. Spørsmålet er dermed hva som lig-

ger i begrepet krigsforbrytelse.  

 

Statuttene for ICC art. 8 skiller klart mellom anvendelsen av ulike rettsregler for krigsforbry-

telser avhengig av konfliktens karakter. Det finnes to ulike grupper, ICC art. 8 (2) (a) og (b) 

omhandler internasjonale konflikter mens ICC art. 8 (2) (c) til (f) omhandler interne konflikter.  

Krigsforbrytelser er ifølge Genèvekonvensjonene art. 8 nr. 2 (a) grove eller alvorlig11 brudd på 

konvensjonen. Rent språklig vil grove brudd tilsi en høy terskel. Det må følgelig være et alvor-

lig brudd som beskytter viktige verdier.  

Følgende forbrytelser regnes som grove brudd på Genèvekonvensjonene etter art. 8 nr. 2 (a):  

  

- Forsettlig drap 

- Tortur eller umenneskelig behandling, herunder biologiske eksperimenter 

- med forsett å forårsake store lidelser eller å gjøre alvorlig skade på legeme eller helbred,  

- å ødelegge eller å tilegne seg eiendom, uten at det er berettiget av militær nødvendighet 

og foretatt i stor målestokk og på ulovlig og vilkårlig måte, 

- å tvinge en krigsfange eller annen beskyttet person til å gjøre tjeneste i styrkende til en 

fiendtlig makt, 

- med forsett å unndra en krigsfange eller en annen beskyttet person retten til en vanlig 

og upartisk rettsforfølgning 

- ulovlig deportasjon eller overføring eller ulovlig innesperring, 

- å ta gisler. 

 

Det er disse som ligger til grunn for at Norge er forpliktet til å vedta bestemmelser i vår nasjo-

nale lovgivning. Totalt oppstiller strl. §§ 103-108 og Roma-vedtektene art. 8 lister opp ca. 50 

ulike krigsforbrytelser. 

 

                                                 
10 Manual krigens folkerett (2013) s. 10 
11 På engelsk er originalteksten uttrykt ved «Grave breaches» 
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Også i teorien er begrepet krigsforbrytelse forsøkt definert. Arne Willy Dahl uttaler at: «Som en 

populærdefinisjon kan man si at det er en handling som er straffbar fordi den bryter med krigens lover 

og sedvaner.»12 

En handling klassifiseres altså som krigsforbrytelse når den er i strid med krigens folkerett og 

sedvaner, og i strid med den norske lovgivningen. Definisjonen av krigsforbrytelse er videre i 

norsk rett enn den som er lagt til grunn av ICC.13 Hvilket betyr at en norsk soldat eller en norsk 

borger som har begått en krigsforbrytelse mest sannsynlig ikke vil ende opp med å bli dømt i 

Haag.   

 

 

2.2 Krigsforbrytelser i norsk rett 

2.2.1 Krigsoppgjøret i Norge 

Etter andre verdenskrig og tyskernes kapitulasjon 8.mai 1945 var det tid for å stille enkeltper-

soner til ansvar i det norske rettsoppgjøret. Enkelte ble dømt for brudd på krigens folkerett for 

krigsforbrytelser med hjemmel i krigsforbryteranordningen om straffansvar for tyske krigsfor-

brytere av 4. mai 1945. Norsk rett hadde ikke straffebud om krigsforbrytelser, men anordningen 

inkorporerte folkerettens regler om krigsforbrytelser i norsk rett.14 

I etterkrigstidens oppgjør er det antatt at 46000 personer ble ilagt straff.15  

Å straffe de tyske krigsforbrytere etter andre verdenskrig var en av de viktigste målene i opp-

gjøret. Det rettslige grunnlaget for å kunne straffe krigsforbryterne var bestemmelsene i den 

norsk rett og en provisorisk anordning av 4. mai 1945 om straff for utenlandske krigsforbrytere. 

Av anordningens § 1 fremgikk det: 

 

«Handlingen som etter sin art går unn under norsk straffebestemmelser, straffes etter norsk lov når de i 

strid med krigens lover og sedvaner er begått av fiendtlige borgere eller andre utlendinger som har stått 

i fiendens tjeneste eller har hørt under ham, og handlingen er forøvet i Norge eller er rettet mot nordmenn 

eller norske interesser» 

 

Andenæs fremhever at de tyske okkupasjonssoldatene som regel oppførte seg utmerket og at 

overgrep var sjeldne. Unntaket var det tyske sikkerhetspoliti og sjefen for det tyske politi, 

Reichskommissar Terboven som begikk tortur og lederen av sikkerhetspolitiet, Fehlis.  

Det var som regel tortur under forhør eller drap som de tyske krigsforbrytere ble dømt for og 

81 personer ble funnet skyldig i krigsforbrytelser som tortur og gisseldrap. Mishandlingen av 

60 års gamle Laurtiz Sand er et eksempel. Han ble etter første forhør mishandlet ved at Sands 

                                                 
12 Dahl (2008) s. 467 
13 Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol 17. juli 1998. 
14 Eskeland (2011) s. 179 
15 Andenæs (1979) s. 165 
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hode ble slått mot veggen og han fikk slag med gummikølle. Til neste forhør ble det begått 

mishandling på flere timer og det endte med at han ble krøpling for resten av livet. Fehmer som 

var ansvarlig ble dømt til døden.16  

 

Problemet med å straffeforfølge tyske krigsforbrytere var at mange unngikk straff. Slik som 

Terboven som begikk selvmord og lederen av sikkerhetspolitiet, Fehlis. For de andre som stod 

på listen ble noen sendt til Tyskland for å bli dømt ved andre krigsforbryterdomstoler, og noen 

ble aldri dømt fordi det var mangel på bevis. I tillegg ble det reist spørsmål om man ikke kunne 

dømme krigsforbrytere i medhold av folkeretten selv om vi ikke hadde norske straffebud som 

dekket de.17  Forholdet til tilbakevirkning ble et tema og Norge har hatt meget få krigsforbryter 

saker siden da.  

 

2.2.2 Den nye straffeloven 

Straffeloven av 1902 inneholdt ikke egne straffebud som omhandlet krigsforbrytelser. Skulle 

man straffeforfølge en person måtte tiltalen omhandle enten drap, legemskrenkelse, voldtekt, 

tvang eller eventuelt tiltale etter den militær straffelov. Det ville imidlertid fremgå av domspre-

missene at vedkommende var dømt for en krigsforbrytelse. 

 

Forslag til de nye bestemmelsene i strl. kapittel 16 ble derfor ønsket velkommen under hø-

ringen. Det var bred oppslutning til å få innført nye lovbestemmelser som omhandlet de mest 

alvorlig forbrytelser. Årsaken var først og fremst opprettelsen av ICC hvor det fremgår av Roma 

vedtektene art. 17 at det er statene selv som skal straffeforfølge folkemord, forbrytelser mot 

menneskeheten og krigsforbrytelser, også omtalt som komplementaritetsprinsippet.18  ICC skal 

kun dømme dersom en stat ikke kan eller vil straffeforfølge saken på egenhånd og de må avvise 

saken hvis den er under etterforskning eller pådømt av en nasjonal domstol. 

 

Norges Røde Kors var en av de som hevdet at Norge ble oppfattet som en fristat for krigsfor-

brytere. De var derfor en forkjemper for de nye norske lovbestemmelsene i strl. kapittel 16. En 

annen kjent og særdeles viktig sak er fra 2006. FNs tribunal for Rwanda (ICTR) kom frem til 

at en mann tiltalt for folkemord ved navn Michel Bagaragaza, ikke kunne overføres til Norge. 

Begrunnelsen var at straffebudet i straffeloven av 1902 § 233 hadde et annet innhold enn fol-

kemord i internasjonal strafferett. Han kunne ikke overføres fordi Norge hadde et mangelfullt 

lovverk. Det var enighet at norsk lovgivning ikke hadde bestemmelser som dekket folkemord 

                                                 
16 Andenæs (1979) s. 219 
17 Ibid. s. 208-210 
18 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 49 
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og dermed ble lovgivningsapparatet satt i sving for å få norsk rett i samsvar med våre folke-

rettslige forpliktelser.19 

 

Siden krigsforbrytelser pågår i en større skala enn før har dermed fokuset på å straffeforfølge 

krigsforbrytelser blitt skjerpet. Et land kan bli anklaget for krigsforbrytelser, men også enkelt 

personer blir stilt til ansvar. Straffelovkommisjonen mente det var særlig viktig å plassere for-

brytelsene i første kapittel i straffelovens spesielle del, fordi forbrytelsene anses som:  

«universelle og ekstreme og av alvorlige karakter.»20 

 

Forarbeidene bemerket videre at: 

«Lovbruddene som vil bli rammet av bestemmelsene om krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser 

mot menneskeheten i ny straffelov, er generelt sett mer graverende enn de groveste integritetskrenkelser 

rettet mot enkeltpersoner. De mest alvorlige forbrytelsene rammer et langt større antall personer enn 

andre lovbrudd. Motiv og forbrytersk sinnelag er ofte også grovere. Dessuten er flere interesser krenket 

enn vanlig ellers ved grove lovbrudd.»21 

 

Under lov prosessen var det flere som tok til ordet for behovet for egne norske bestemmelser 

om krigsforbrytelser. Departementet uttalte blant annet under høringen: 

 

«[V]edtakelsen av straffebud mot folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser vil 

være et riktig og viktig signal i forhold til Norges langsiktige og målrettede bestrebelser for å bekjempe 

straffrihet for de groveste internasjonale forbrytelser.»22  

 

Oppsummert var det flere ulike instanser som mente det var på tide at Norge innførte bestem-

melsene, slik at det ble lettere å dømme krigsforbrytere i fremtiden. De forbrytelseskategoriene 

det her er snakk om, står i en helt annen stilling enn vanlig forbrytelser, og representerer dermed 

en alvorlig krenkelse mot enkeltpersoner. Norge burde derfor innføre de på lik linje som Sve-

rige, Danmark og Finland. De andre nordiske land innehar en rettstilstand ved at det enten fin-

nes en egen lov eller egne straffebud som straffer krigsforbrytelser.23 

 

                                                 
19 Prosecutor v. Michael Bagaragaza.  
20 NOU 2002:4 side 275-280 
21 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 146 
22 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 51 
23 Ibid. s. 87 
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3 NORSK JURISDIKSJON 

3.1 Generelt  

Utgangspunktet er at straff er en nasjonal oppgave. Derfor må norske domstoler ha mulighet til 

å straffeforfølge krigsforbrytelser begått av norske så vel som utenlandske borgere, uansett om 

handlingen har tilknytning til Norge eller ikke. Begrunnelsen for at norske domstoler skal ha 

denne adgangen er at krigsforbrytelser er av så alvorlig karakter slik at alle land kan sies å ha 

en felles interesse i å forfølge dem.24 Uavhengig av hvor forbrytelsene er begått er forbrytelsene 

universelt fordømt og det er klart at stater bør samarbeide for å stille krigsforbrytere for retten. 

Med slik universell jurisdiksjon vil ingen krigsforbrytere føle seg trygge uansett hvor i verden 

de måtte befinne seg. 

 

En stats utøvelse av jurisdiksjon har sitt grunnlag i prinsippet om statenes suverenitet. Generelt 

betegner jurisdiksjon en stedlig og statlig myndighets rett til å regulere et forhold. 

Prinsippet innebærer at alle stater i utgangspunktet er suverene og ikke underkastet noen 

annen vilje enn sin egen. Statene har med andre ord rett til å utøve makt innenfor et 

geografisk område og overfor en gruppe mennesker.25 

 

Det er på det rene at selv om det finnes to ulike rettssystemer vil lovgiver at bestemmelsene i 

norsk strafferett skal være mest mulig lik de som finnes i den internasjonale strafferetten. På 

den måten kan norske domstoler dømme for samme forhold slik som ICC. Hvilket betyr at de 

internasjonale straffebestemmelser vil veie tungt ved tolkningen av de norske straffebestem-

melsene.26 Dette i tråd med Roma vedtektenes art. 17. På motsatt side vil ikke avgrensningen 

av rekkevidden i de internasjonale straffebestemmelser veie like tungt siden internasjonal straf-

ferett omhandler de alvorligste forbrytelser og straffverdigheten i norsk rett er stort sett derfor 

høyere enn i folkeretten. Spørsmålet i det følgende er når norsk strafferett kommer til anven-

delse for handlinger begått både av norske borgere og utlendinger som bor i Norge.  

 

 

3.2 Norsk strafferetts virkeområde i tid 

Etter strl. § 3 første ledd først pkt. er hovedregelen at handlingen skal dømmes etter straffelov-

givningen som gjaldt da handlingen ble begått. Unntaket følger av § 3 første ledd annet punktum 

dersom det er vedtatt nye mildere straffebestemmelser som er til et gunstigere resultat for sik-

tede. Her skal straffelovgivningen på avgjørelsestidspunktet legges til grunn. Etter rettspraksis 

må det foretas en konkret helhetsvurdering i hva som gir det mildeste resultat.27 

                                                 
24 Eskeland (2011) s. 173 
25 Ruud (2011) s. 141 
26 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 54 
27 Rt.1987 s. 1480 
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For forbrytelser som krigsforbrytelse, folkemord og forbrytelse mot menneskeheten etter 

kap.16 var det tidligere i § 3 annet ledd tillatt tilbakevirkning, men etter Krigsforbryterdommen 

(Rt.2011 s. 514) ble denne opphevet når den nye straffeloven 2005 trådte i kraft. Det fordi strl. 

§ 3 annet ledd ble ansett for å være i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnlovens § 97. 

Dette kommer jeg tilbake til senere i avhandlingen.  

Gjeldende rett er derfor at norske straffebestemmelser skal anvendes da den aktuelle handlingen 

ble begått med mindre det er trådt i kraft nye og mer gunstig bestemmelser for siktede.   

 

3.3 Norsk strafferetts geografiske virkeområde 

I følge strl. § 4 første ledd kommer norsk straffelovgivning som hovedregel til anvendelse på 

handlinger foretatt av personer «I Norge, herunder Svalbard, Jan Mayen, og de norske bilan-

dene.» Norges grense mot åpent hav er territorialgrensen på tolv nautiske mil fra kysten.28 

Det følger så av § 4 annet ledd bokstav a-c at norsk straffelovgivning gjelder for innretninger 

på norsk kontinentalsokkel, i Norges økonomiske sone og på alle norske fartøyer. Bestemmel-

sen er et utslag av territorialprinsippet som betyr at alle handlinger som er begått i Norge kan 

straffes.  

 

3.3.1 Handlinger begått utenfor Norge av norske statsborgere 

I enkelte tilfeller kan nordmenn imidlertid begå straffbare handlinger i utlandet. Det kan for 

eksempel være en person som har dratt ned, sluttet seg til IS og begått en krigsforbrytelse, eller 

norske styrker som er på oppdrag for Norge. For disse tilfeller vil norsk straffelovgivning 

komme til anvendelse med mindre noe annet følger av folkeretten.29  

 

Vilkårene i strl. § 5 må være oppfylt hvis handlingen etter § 4 er begått i utlandet for at norsk 

straffelovgivning skal komme til anvendelse. Strl. § 5 er et utslag av nasjonalitetsprinsippet. 

Det betyr at Norge kan anvende norsk rett overfor egne borgere eller andre borgere som har 

sterk tilknytning til det norske territoriet. Strl. § 5 utvider derfor straffelovens virkeområde og 

fastsetter i nr. 2 at handlinger begått i utlandet kan straffeforfølges i Norge dersom de anses 

som «krigsforbrytelse, folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten.»30 

Etter § 5 annet ledd utvides også området til å gjelde personer som etter den straffbare handling 

er begått har tatt bosted i Norge eller fått norsk statsborgerskap.  

 

I tillegg kreves det at handlingen oppfyller et av vilkårene i nr. 1-10 i § 5 første ledd. Det kan 

tenkes flere grunner til dette. Først og fremst ville det være urimelig hvis en person som begår 

                                                 
28 Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone av 27. juni 2003 nr. 57 
29 Lov om personell i Forsvaret av 2. juli 2004 nr. 59, jf. Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, 

FOR 2004-12-10 nr. 1643, § 23, Militær Straffelov § 11 
30 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 55 
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en handling som er straffbar i utlandet, ikke blir dømt for det samme i Norge. Det vil først og 

fremst hindre folk å begå en ulovlig handling og har en preventiv effekt. For det andre har 

Norge et ønske om å beskytte landets egne interesser mot de mest alvorlige handlinger som 

krigsforbrytelser. De fleste land ønsker å straffeforfølge disse uansett hvor i verden de begås. 

For det tredje vil det i åpne havområder uten en stats suverenitet være viktig at man kan straf-

feforfølge så ingen kan unndras straff.31 

 

3.3.2 Handlinger begått utenfor Norge av utlendinger 

Både nasjonalt og internasjonalt er hovedregelen at man blir tiltalt i forbryterens eget hjemland 

eller der forbrytelsen er begått. Forutsetningen for å kunne straffes er at vedkommende befinner 

seg i Norge eller blir sendt til Norge mot sin vilje.32 Universalprinsippet er dekket i strl. § 5 

tredje til femte ledd. Hvilket betyr at en handling begått i utlandet vil kunne straffeforfølges i 

Norge uansett hvor den er begått og av hvem. Forutsetningen er at handlingene ifølge første 

ledd nr.1 enten er straffbare i det landet de er begått, eller etter nr. 2 er en krigsforbrytelse, 

folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten 

 

Videre vil det etter strl. § 6 være slik at Norge er underlagt universell jurisdiksjon. Det er enighet 

at krigsforbrytelser, forbrytelse mot menneskeheten og folkemord er underlagt slik universell 

jurisdiksjon.33 Det betyr at Norge har strafferettslig rett eller plikt til å kunne forfølge kriminelle 

handlinger uavhengig av personens nasjonalitet og hvor den er begått. Det ville i dag vært vans-

kelig å akseptere at noen som har begått en krigsforbrytelse går fri for straff, fordi de har rømt 

til et land som ikke har jurisdiksjon til å kunne straffeforfølge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Eskeland (2011) s. 44 
32 Straffeprosessloven § 281 som begrenser muligheten å gjennomføre hovedforhandling uten tiltalte 
33 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 55 



 

14 

 

4 STRAFF AV KRIGSFORBRYTELSER ETTER NORSK RETT 

4.1 Generelt 

Straffeloven operer med fire kategorier krigsforbrytelser. Krigsforbrytelser kan bli begått enten 

mot person, eiendom, sivile rettigheter eller humanitære kjennemerker. Strl. kapittel 16 er der-

med utarbeidet i forhold til hvilket objekt som vernes.  

 

I tillegg må fire grunnleggende vilkår være oppfylt for at man skal kunne straffes etter norsk 

rett. For det første må det ifølge lovkravet finnes hjemmel i lov, for det andre må siktede ha 

utvist tilstrekkelig skyld. Det må altså foreligge subjektiv skyld hos gjerningspersonen, enten 

forsett eller uaktsomhet. For det tredje må det foreligge strafferettslig tilregnelighet. For det 

fjerde må det være fravær av straffrihetsgrunner.  

 

4.2 Kort om grunnleggende prinsipper i en væpnet konflikt 

I det øyeblikk en væpnet konflikt oppstår vil noen grunnprinsipper automatisk komme til an-

vendelse. De utgjør fundamentet i krigens folkerett og alle parter i en strid er forpliktet til å 

følge dem. Militære ledere anvender prinsippene i det de planlegger angrep, og det samme gjel-

der for soldater i strid. De skal gjøre alt i sin makt for å unngå at angrepene er vilkårlige eller 

gir uforholdsmessige sivile skader. De må hele tiden foreta en avveining mellom humanitet på 

den ene siden i motsetning til militær nødvendighet på den andre siden.  

 

Prinsippene kommer til uttrykk gjennom konkrete regler både i Genèvekonvensjonene med til-

leggsprotokoller og forskjellige våpenkonvensjoner. Siden de er forankret i internasjonal sed-

vanerett er de også bindende for alle stater. I tillegg gjelder prinsippene uavhengig av hvilken 

type konflikt som er oppstått, de gjelder både i internasjonale og ikke-internasjonale konflik-

ter.34 I norsk rett vil prinsippene veie tungt dersom det finnes en regel på et område som er 

uklar.  

 

Militær nødvendighet og humanitet er to av fire særdeles viktige prinsipper som er nedfelt i St. 

Petersburg-deklarasjonen av 1868. I begrepet militær nødvendighet ligger at de militære styrker 

har lov til å sette fienden ut av spill ved brukt av makt. Et angrep rettet direkte mot sivile er 

ikke militært nødvendig. Imidlertid er det lov å rette angrep mot militære mål med følgen av 

sivile liv kan gå tapt. Et eksempel er en våpenfabrikk. De sivile som jobber der vil ikke være et 

lovlig mål, så for å løse problemstillingen og unngå sivile tap, bør det angripes om natten eller 

varsles om angrepet i kort tid før det skjer. 

                                                 
34 Manual Krigens Folkerett (2013) s. 12-13 
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I begrepet humanitet ligger at det er lov å rette angrep mot fienden, men angrepet skal ikke 

skape unødvendig lidelse. Bakgrunnen er fordi alle mennesker skal behandles humant i en ellers 

så inhuman virkelighet.35 

 

Proporsjonalitet og distinksjon er videre helt avgjørende for at en væpnet konflikt begrenser 

skadeomfanget i størst mulig grad. I begrepet proporsjonalitet ligger at sivile tap må veies opp 

mot den eventuelle militære fordelen. En militær fordel som ikke samsvarer med de sivile liv 

som går tapt, er forbudt. Den vurderingen må tas i forberedelsen av et eventuelt militært angrep. 

I vurderingen går man utfra de forventede sivile tap. Nedskyting av et sivilt passasjerfly er i 

strid med proporsjonalitetsprinsippet og er forbudt under enhver omstendighet.36  

I begrepet distinksjon ligger at det må foretas et skille mellom stridende og ikke stridende. Et 

eksempel er en krigsfange som er beskyttet fra angrep fordi han ikke er et lovlig mål. For å 

kunne respektere kravet om distinksjon er det viktig at merking og uniformering viser et tydelig 

skille på hvem er et lovlig mål.  

Er man i tvil om at en person er sivil eller ikke, skal han regnes som sivil.37 

 

 

4.3 Strl. § 103 første ledd: Krigsforbrytelser mot person i «væpnet konflikt» 

4.3.1 Når foreligger en «væpnet konflikt»? 

Det fremgår av Genèvekonvensjonene felles art. 2 at ethvert tilfelle av erklært krig eller væpnet 

konflikt mellom to eller flere av partene, gjør at de fire konvensjonene kommer til anvendelse. 

Krigens folkerett er ikke lenger er avhengig av en stats erklæring, men av at det faktisk forelig-

ger en situasjon av væpnet konflikt mellom to eller flere stater, eller en intern konflikt.38 

 

Slik er det også når strl. § 103 bruker uttrykket «væpnet konflikt» som vilkår for når reglene 

kommer til anvendelse. I straffeloven 2005 er ordet «krig» erstattet med «væpnet konflikt» for 

å være i samsvar med krigens folkerett. Væpnet konflikt har således vokst frem som et alternativ 

slik at det tradisjonelle begrepet krig har mistet mye av sin praktiske betydning. Idet følgende 

vil det bli drøftet under hvilke omstendigheter det foreligger en væpnet konflikt. 

 

Ifølge strl. § 103 er krigsforbrytelse straffbart i forbindelse med en væpnet konflikt. Det første 

spørsmålet er hva som utgjør væpnet konflikt.  

                                                 
35 Manual Krigens Folkerett (2013) s. 15 
36 Dahl (2008) s. 254 
37 Johansen og Staib (2011) s. 183-186 
38 Manual Krigens Folkerett (2013) s. 11 
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En naturlig forståelse av begrepet væpnet konflikt tilsier bruk av våpen mellom stater eller mel-

lom stat og en gruppe. Etter forarbeidene til kapittel 16 er terskelen avgrenset mot sosial uro og 

opptøyer. Dette er også lagt grunn i Roma-vedtektene art. 8 nr. 2 bokstav d og f.  

Forarbeidene uttaler så følgende:  

«Det vil foreligge en væpnet konflikt når stater bruker våpen mot hverandre eller når det foreligger 

langvarig væpnet vold mellom statens myndigheter og organiserte væpnede grupper.»39 

 

Arne Willy Dahls støtter dette og presiserer at:  

«Krig eller væpnet konflikt er organisert bruk at væpnet makt mellom sosiale grupper, i utgangspunktet 

mellom stater.»40 

Disse definisjonene gjør at norsk rett er i samsvar med rettspraksis fra Jugoslavia og Rwanda 

domstolene. Her ble det i en uttalt følgende (avsnitt 70): 

 

«[A]n armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed 

violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within 

a State.»41 

 

Av hensyn til å beskytte personer bør det være adgang til en vid tolkning av begrepet. Terskelen 

for om det foreligger en væpnet konflikt er også viktig for den enkelte soldat. I en væpnet kon-

flikt har soldaten krav på status som krigsfange samt at han nyter straffrihet for de lovlige krigs-

handlinger.  

På den andre siden kan begrepet være problematisk i interne konflikter i et land. Det kan være 

vanskelig for en regjering å innrømme at terskelen for væpnet konflikt er passert. Det er fordi 

man ikke ønsker at andre land blandes inn i deres egne anliggender. Også politisk sett vil en 

regjering selv ønske å nedkjempe eventuelle opposisjonsgrupper i landet.42 

 

Spørsmålet blir så hvilke personer som kan utføre en væpnet konflikt. Av forarbeidene fremgår 

det at:   

 

«Den kan utføres av militære mot medlemmer av fiendens væpnede styrker eller sivile borgere, eller av 

sivile mot medlemmer av fiendens væpnede styrker eller borgere. Derimot faller handlinger utført mot 

personer i egne styrker eller mot egen sivilbefolkning (med mindre de hører til motparten i en borger-

krig) utenfor.»43 

 

                                                 
39 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 285 
40 Dahl (2008) s. 39 
41 Prosecutor v. Dusco Tadic 
42 Dahl (2008) s. 29-30 
43 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 285 
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For at en gjerningsperson skal straffes etter norsk rett må derfor vedkommende ha begått krigs-

forbrytelsen i forbindelse med en væpnet konflikt.  

 

4.3.2 Internasjonale og ikke-internasjonale væpnede konflikter 

Videre er en væpnet konflikt klassifisert i to ulike kategorier; Internasjonale og to ulike typer 

av ikke-internasjonale væpnede konflikter. Spørsmålet om denne grensen har betydning for om 

Genèvekonvensjonene blir anvendt fult ut eller om det er et begrenset regelsett som gjelder. 

 

Etter felles art. 2 er en internasjonal væpnet konflikt oppstått når to eller flere stater bruker 

væpnet makt av en viss intensitet. Eksempel på dette er andre verdenskrig. I en internasjonal 

væpnet konflikt vil alle de fire Genèvekonvensjonene samt første tilleggsprotokoll kommer til 

anvendelse. Grensen for internasjonal væpnet konflikt er satt lavt siden maktbruk mellom stater 

som utgangspunkt er forbudt etter suverenitetsprinsippet og FN paktens artikkel 2 pkt. 4.  

 

Et spørsmål som imidlertid har vært omdiskutert er om grove brudd på krigens folkerett bare 

angivelig gjelder i de internasjonale væpnede konflikter. Jugoslavia-tribunalet (ICTY) har lagt 

til grunn en slik betingelse i Rajic saken. Her ble det utført et angrep i 1993 på en bosnisk-

muslimsk landsby, Stupni av bosnisk-kroatiske styrker. Konflikten mellom disse og regjerings-

styrkene i Bosnia ble ansett som en internasjonal konflikt fordi de bosnisk-kroatiske styrkene 

fra Kroatia ble sett på som en forlengelse av Kroatia.44 

 

En ikke-internasjonal væpnet konflikt er inndelt i to ulike kategorier, enten borgerkrig regulert 

i andre tilleggsprotokoll til Genèvekonvensjonene, eller andre ikke-internasjonale væpnede 

konflikter som ikke utgjør en borgerkrig. En ikke-internasjonal konflikt består av stat mot en 

gruppe i eget land, eller grupper seg imellom. Spørsmålet videre er om det fremdeles vil være 

en ikke-internasjonal konflikt dersom en stat får støtte fra et annet land. Svaret på det er ja, 

såfremt motstanderen fremdeles er en gruppe. Hvis denne gruppen imidlertid får væpnet militær 

støtte kan det stille seg annerledes. Da kan det plutselig oppstå en situasjon hvor konflikten er 

å anse som internasjonal væpnet konflikt mellom disse to statene. Forutsetningen er at vilkårene 

for væpnet konflikt er oppfylt.45  

Syria ble klassifisert som ikke-internasjonal væpnet konflikt av ICRC allerede i juli 2012. 

 

Oppsummert er det ikke begått en krigsforbrytelse dersom en militær dreper en annen sivil i en 

fredssituasjon. Forbrytelsen må skje i forbindelse med en væpnet konflikt.  

 

                                                 
44 Dahl (2008) s. 36 
45 Manual Krigens folkerett (2013) s. 17-18 
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4.4 Handlingene 

4.4.1 Første ledd bokstav a 

Strl. § 103 første ledd bokstav a fastslår at drap av en beskyttet person straffes som en krigsfor-

brytelse. Spørsmålet er hva som ligger i begrepet «beskyttet person».  

En naturlig forståelse av ordlyden «beskyttet person» tilsier en som er skadet, såret, en krigs-

fange eller en sivil. 

 

Legaldefinisjonen av uttrykket fremgår av tredje ledd. Etter tredje ledd er personen beskyttet 

når han ikke aktivt deltar i fiendtlighetene eller er beskyttet etter folkeretten. Syke, sårede, 

krigsfanger eller en sivil person er å anse som beskyttet etter folkeretten, jfr. Roma-vedtektene 

art. 8 nr. 2 bokstav c og Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller. Det betyr at gjernings-

personen kan begå en krigsforbrytelse hvis han går til angrep mot mennesker som ikke er i stand 

til å forsvare seg. Fredsbevarende aksjoner foretatt av FN-personell er også omfattet av bestem-

melsen.  

 

Begrunnelsen er først og fremst at angrep på beskyttede personer ikke gir noen militær fordel.46 

Hensynet er som tidligere nevnt i tråd med det grunnleggende prinsippet om humanitet. Sårbare 

grupper trenger spesiell beskyttelse fordi det kan være mennesker i en nødssituasjon. Forarbei-

dene uttrykker at det sentrale i vurderingen er om vedkommende kan anses som en fare for 

motstanderen eller ikke.47 

 

Gjerningspersonen forsett trenger ikke dekke en persons rettslige status. Det er nok at den dek-

ker de faktiske omstendigheter slik at personen er beskyttet. For eksempel at vedkommende er 

hardt såret og ikke kan delta i krigen.48 

Norsk rett vil med bestemmelsen samsvare med Roma-vedtektene art. 8 nr. 2 bokstav a (i) og 

8 nr. 2 bokstav c (i). 

 

 

4.4.2 Første ledd bokstav b 

Strl. § 103 første ledd bokstav b fastslår at tortur eller annen umenneskelig behandling av en 

person er en krigsforbrytelse. Spørsmålet er hva som ligger i dette. En naturlig forståelse av 

begrepet tortur innebærer at vedkommende blir påført alvorlig smerte enten fysisk eller psykisk. 

Annen umenneskelig behandling tilsier svært alvorlig fysisk behandling. For Norges sin del 

gjelder også forpliktelser etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (heretter 

                                                 
46 Dahl (2008) s. 132 
47 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 285 
48 Ibid. s. 287 
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EMK).49 Tortur er forbudt etter EMK art. 3 og det gjelder både fysisk og psykisk tortur.  Be-

stemmelsen gjelder også i krigstid.50 Det fremgår av forarbeidene at torturbegrepet har samme 

innhold slik som strl. § 102 og det uttales videre at tortur er: «[Å] påføre noen under ens varetekt 

eller kontroll alvorlig psykisk eller fysisk smerte.»51 

 

I saken Aydin vs. Turkey 52 ble det reist sak mot staten på grunn av mishandling og voldtekt 

etter EMK art.3. Anklageren, som var av kurdisk opprinnelse og 17 år gammel da overgrepene 

skjedde, anførte at hun hadde blitt voldtatt og mishandlet av en uidentifisert offisiell tjeneste-

mann. Myndighetenes manglende effektive etterforskning av anklagen var bakgrunnen for at 

det ble reist sak. Domstolen fant det bevist at jenta ble bortført og oppbevart i en kjeller i tre 

døgn. Jenta ble bundet for øynene mens hun ble slått, avkledd, plassert inni et dekk og spylt 

med en høytrykksspyler, og voldtatt.53 

Domstolen fastslo at de fysiske og psykiske handlingene jenta ble utsatt for, samt den 

særlig grusomme voldtekten som ble gjort mot henne sammenlagt kvalifiserte til tortur og der-

med et brudd på EMK art. 3 

 

Det er ikke oppstilt eget krav om at det må være en offentlig tjenestemann som har utført hand-

lingen. Det er nok at torturen er begått under en annen persons varetekt eller kontroll. Vilkåret 

er da oppfylt. Torturen behøver heller ikke ha et bestemt formål for å falle innunder bestem-

melsen, for eksempel å innhente informasjon. Det betyr at årsaken til torturen ikke er avgjø-

rende for om det er begått en krigsforbrytelse. Norsk rett er med bestemmelsen, i samsvar med 

Roma-vedtektene art. 2 nr. 2 bokstav e.  

 

4.4.3 Første ledd bokstav c 

Strl. § 103 første ledd bokstav c fastslår at en beskyttet person som blir slave, er en krigsforbry-

telse. Spørsmålet er så hva som faller under begrepet slave. 

En naturlig forståelse av ordlyden slave tilsier at en person har eiendomsrett over en annen 

person ved at man kan styre over en annens arbeidskraft og selge personen videre. 

Forarbeidene gjør det klart at slave begrepet har samme innhold slik som strl. § 102. 

Her uttales det så at Roma vedtektene art.7 nr. 2 bokstav c definerer slavebegrepet slik: 

 

                                                 
49 Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 4. november 1950 
50 Dahl (2008) s. 165 
51 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 283 
52 Aydin vs. Turkey  
53 Aydin vs. Turkey, para 86 
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«Det er å utøve alle eller deler av de beføyelser som følger med eiendomsrett over en person, inkludert 

utøvelse av slike beføyelser i forbindelse med menneskehandel, spesielt med kvinner eller barn. I for-

brytelseselementene nevnes også som eksempler kjøp, salg, utlån av eller byttehandel med en eller flere 

personer, eller lignende former for frihetsberøvelse.»54 

 

Forarbeidene gjør det klart at slavebegrepet favner vidt siden det er mange ulike frihetstap et 

menneske kan utsettes for. Rettspraksis støtter dette.55 Kunarac og en annen ble tiltalt og dømt 

for slaveri. Saken var at Kunarac som var leder for en bosnisk-serbisk hær på 15 personer, holdt 

to unge jenter innelåst i et forlatt hus i et halvt år. Jentene hadde blant annet vært utsatt for 

overgrep og måtte gjøre husarbeid og hadde ingen mulighet til å flykte. 

 

Dommen illustrerer viktigheten av å beskytte grupper som kvinner og barn, uansett hva de er 

utsatt for. De er sårbare grupper som trenger ekstra beskyttelse. Utfra rimelighetsbetraktninger 

er det viktig at domstolene, i saker hvor barn er utsatt for slaveri, bør kunne ha en lett adgang 

for å dømme noen for krigsforbrytelse. 

 

4.4.4 Første ledd bokstav d 

Strl. § 103 første ledd bokstav d lister opp en rekke grove seksuelle forbrytelser en beskyttet 

person kan bli utsatt for. Forbrytelser begått i strid med denne bestemmelsen kan utgjøre en 

krigsforbrytelse. Det i tråd med Roma-vedtektene art. 8 nr. 2 bokstav b (xxii) og nr. 2 bokstav 

e (vi).   

Spørsmålet er så hva de grove seksuelle forbrytelsene inneholder. 

Voldtekt nevnes som det første alternativ. I tilleggsprotokoll art. 4 nr. 2 er det uttrykkelig lagt 

ned et forbud mot voldtekt. Dette er av sedvanerettslig art.56 En naturlig forståelse av ordlyden 

voldtekt er seksuelt overgrep ved bruk av tvang i forbindelse med trusler eller vold.  

Forarbeidene uttaler følgende om begrepet voldtekt: 

 

«Overgriperen har invadert kroppen til en person med atferd som resulterte i penetrering, uansett hvor 

liten, av en del av offerets eller overgriperens kropp med et seksuelt organ, eller av anal- eller genital-

åpningen til offeret med et objekt eller en annen del av kroppen.»57 

 

Videre uttales at ved bruk av tvang eller makt mot offeret innebærer dette frykt for vold, psykisk 

undertrykkelse eller misbruk av maktposisjon mot offeret.  

Seksuelt slaveri er det andre alternativet. I dette ligger at personen som er kjøpt eller solgt i 

tillegg begår en seksuell handling. 

                                                 
54 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 282 
55 Prosecutor v. Kunarac et al. 
56 Dahl (2008) s. 320 
57 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 283 
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Tvungen prostitusjon er tredje alternativ. I dette ligger at gjerningspersonen tvinger en person 

til å begå en seksuell handling man forventer å få betalt for.  

Tvungent svangerskap som fjerde alternativ, innebærer at en kvinne som er innesperret har blitt 

gravid ved tvang. Og siste forhold som nevnes i bestemmelsen er tvangssterilisering der ved-

kommende blir tvunget til å sterilisere seg.58  

 

 

4.4.5 Første ledd bokstav e 

Etter strl. § 103 første ledd bokstav e, er det en krigsforbrytelse når en beskyttet person blir tatt 

som gissel. Genèvekonvensjonenes felles art. 3 forbyr å ta gisler. I tillegg er forbudet mot gis-

seltaking er av sedvanerettslig art.59 

En naturlig forståelse av begrepet gissel er personen blir brukt som pressmiddel for at andre 

skal oppfylle et krav, og at vedkommende frykter å bli drept eller skadet.  

Forarbeidene uttaler følgende om begrepet gissel:  

 

«Det innebærer å pågripe, fengsle eller på annen måte ta en person som gissel, og true med å drepe, 

skade eller fortsette å ha personen i fangenskap med formål å tvinge en stat, organisasjon, eller person 

til å handle eller unnlate å handle på en bestemt måte.»60 

 

Personen som er tatt som gissel må ha blitt frihetsberøvet og frykte for sitt liv. I tillegg må 

gisseltakingen ha skjedd med formål å få en stat, organisasjon eller person til å oppfylle en 

forpliktelse. Det skal dermed ikke så mye til for å bli ansett som gissel siden det er nok at 

vedkommende et truet med å bli skadet eller drept. Trusler kan skje verbalt eller med kropps-

språk.  

 

4.4.6 Første ledd bokstav f 

Strl. § 103 første ledd bokstav f første alternativ, fastslår at det å utskrive eller verve barn under 

18 år til en væpnet styrke, kan utgjøre en krigsforbrytelse. Dette i motsetning til Roma-vedtek-

tene art. 8 (2) (e) (vii) som fastsetter 15 års aldergrense Barn er definert til å være personer 

under 18 år.61 Det finnes i dag et generelt forbud mot å bruke barn som soldater. Den frivillige 

tilleggsprotokollen av 2000 til FNs barnekonvensjon av 1989, fastsetter at statene skal treffe 

tiltak for å sørge for at personer under 18 år ikke deltar i direkte i fiendtligheter eller blir ut-

skrevet til militærtjeneste. Regelen antas å være av sedvanerettslig art.62  

 

                                                 
58 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 283 
59 Dahl (2008) s. 321 
60 Ot prp. nr. 8 (2007-2008) s. 285 
61 FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 1, jf. valgfri protokoll om barn i væpnet konflikt 
62 Dahl (2008) s. 82 
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Ifølge forarbeidene er begrepet «væpnet styrket» ment å dekke både nasjonale styrker og opp-

rørsgrupper, herunder private sikkerhetsstyrker. Også frivillig og tvungen rekruttering falle un-

der bestemmelsen.  

Bestemmelsens andre alternativ fastslår at en det er krigsforbrytelse å bruke dem aktivt til å 

delta i fiendtligheter.  

Forarbeidene nevner at spionasje, speiding, sabotasjehandlinger eller bruk av barn som lokke-

middel er omfattet av bestemmelsen. I tillegg vil bruk av barn som direkte deltar og aktiv del-

tagelse i kamphandlinger være omfattet. Handlinger som faller utenfor bestemmelsen er de som 

ikke har befatning med kamphandlingen. Det er typisk barn som gjør rengjøring eller leverer 

mat til en kampbase.63 

 

Barn er en sårbar gruppe og de kan ikke ta vare på seg selv uten omsorgspersoner eller hevde 

sine rettigheter. 18 års grensen gjør at det vil være lettere å straffe en person for å ha begått 

krigsforbrytelser etter norsk rett enn hva det vil være etter Roma-vedtektenes 15 årsgrense. 

Norge vil med denne aldersgrensen bidra i utviklingen av folkeretten. I tillegg gir vi et viktig 

signal til resten av verden, at det vil være et alvorlig brudd på krigens folkerett ved å rekruttere 

barn.  

 

4.4.7 Første ledd bokstav g 

Etter strl. § 103 første ledd bokstav g er det en krigsforbrytelse dersom en beskyttet person blir 

utsatt for medisinsk eller vitenskapelig eksperiment som ikke er i personens egne interesse, og 

det kan føre til alvorlig fare for personens liv eller helse. Forutsetningen er at vedkommende er 

i fiendens makt. Bestemmelsen er i samsvar med Roma-vedtektene art. 8 nr. 2 bokstav a (ii), 

bokstav b (x) og bokstav e (xi). Etter Roma-vedtektene bokstav b må personen faktisk lide en 

skade, mens etter norsk rett vil vilkåret være oppfylt hvis det er alvorlig fare for at det kan 

skje.64 

 

Helt vanlige sykehus og tannlegebehandlinger begått i ens egen interesse, er et klart tilfelle som 

ikke utgjør en krigsforbrytelse. Det må som sagt være fare for hans liv eller helse. 

Etter norsk rett skal det mindre til for at det er begått en krigsforbrytelse enn hva det er etter 

Roma-vedtektene siden sistnevnte fastslår at vedkommende faktisk har lidt en skade. 

 

                                                 
63 Ot prp. nr. 8 (2007-2008) s. 286 
64 Ibid. s. 286 
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4.4.8 Første ledd bokstav h 

Strl. § 103 første ledd bokstav h fastslår at å tvangsflytte en beskyttet person fra et lovlig område 

hvor han oppholder seg, eller blir sperret ulovlig inne, er en krigsforbrytelse. Det i samsvar med 

Roma-vedtektene art. 8 nr. 2 bokstav a (vii), og bokstav e (vii). 

Unntak er hvis tvangsforflytning av sivilbefolkning er nødvendig militært. Da må det være 

tvingende militære årsaker til dette. Eksempel på dette er hvis sikkerheten må opprettholdes i 

en militærleir og området rundt må ryddes.65 

 

Etter Roma-vedtektene gjelder ulovlig innesperring derimot bare for de internasjonale konflik-

ter. Forarbeidene gjør det klart at norsk rett også gjelder for de ikke-internasjonale konfliktene. 

Siden bestemmelsene henviser til «folkeretten» vil frihetsberøvelse etter de internasjonale men-

neskerettigheter stille visse vilkår. Brudd på menneskerettighetene vil derfor føre til overtre-

delse av bestemmelsen. Eksempel er etter EMK protokoll 4 art. 3, som inneholder et absolutt 

vern mot utvisning av egne statsborgere, og artikkel 4 som inneholder et absolutt vern mot 

kollektiv utvisning av utlendinger.  

 

Jugoslaviadomstolen dømte for tvangsforflytting som utgjorde en forbrytelse mot menneske-

heten i Krstic saken.66 Her var ca. 25 000 bosniske muslimer 12. til 13. juli 1995 tvunget til å 

forlate Srebrenica og busset til et område under bosnisk muslimsk kontroll.  

 

En beskyttet person som bare får bevege seg på et begrenset område faller det også under ord-

lyden «ulovlig innesperring.»67 

 

 

4.4.9 Første ledd bokstav i 

Strl. § 103 første ledd bokstav i fastslår at en beskyttet person som blir ilagt straff uten at han 

har fått en rettferdig rettergang i samsvar med folkeretten vil være en krigsforbrytelse.  

Dette i samsvar med Roma-vedtektene art. 8 nr. 2 bokstav a (vi), og bokstav c (iv). Vilkåret om 

rettferdig rettergang er fastslått som sedvanerettslig art.68 

Spørsmålet er hva som anses som rettferdig rettergang. Ilagt straff hvor det har vært brudd på 

rettssikkerhetsgarantiene i Genèvekonvensjonene og EMK art. 6, vil kunne være en krigsfor-

brytelse. Etter ordlyden «straff» må det være straffesanksjon av et visst alvor. I tillegg fremgår 

                                                 
65 Manual Krigens folkerett (2013) s. 186 
66 Prosecutor v. Krstic 
67 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 287 
68 Dahl (2008) s. 322 
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det av forarbeidene at straff både dekker de individuelle og kollektive straffer.69 Bestemmelsen 

gjelder både for internasjonale og ikke-internasjonale væpnede konflikter.  

 

4.4.10 Første ledd bokstav j 

Strl. § 103 første ledd bokstav j fastslår at grovt krenking ved ydmykende eller nedverdigende 

behandling av en beskyttet persons verdighet, kan utgjøre en krigsforbrytelse, jfr. Roma-ved-

tektene art. 8 nr. 2 bokstav b (xxi) og nr. 2 bokstav c (ii).  

Etter ordlyden grovt krenket må handlingen være av et visst omfang. Spørsmålet er så hva som 

er ydmykende eller nedverdigende behandling. En naturlig forståelse tilsier selvfølelsen blir 

redusert ved en ubehagelig opplevelse. Etter EMK art. 3 må ingen bli utsatt for umenneskelig 

eller nedverdigende behandling.  

 

EMD har i en sak uttalt at det foretas en helhetsvurdering hvor forholdets varighet og fysiske 

og psykiske virkning spiller inn. Også offerets kjønn, alder og helse er momenter i vurde-

ringen.70 I følge forarbeidene er det personens egen kulturelle bakgrunn som ligger til grunn for 

vurderingen om man har blitt utsatt for en nedverdigende handling.71 

 

 

4.4.11 Første ledd bokstav k 

Strl. § 103 første ledd bokstav k fastslår at å skade en kampudyktig eller en som har overgitt 

seg, er en krigsforbrytelse. Dette samsvarer med Roma-vedtektene art. 8 nr. 2 bokstav b (vi), 

og er basert på første tilleggsprotokoll til Genèvekonvensjonene art. 85 nr. 3 bokstav e og land-

krigsreglementet art. 23 bokstav c. 

Spørsmålet er hva som anses som kampudyktig. En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at 

personen ikke kan delta i krigen. Typisk en jagerpilot som skyter seg ut av flyet, er ute av striden 

og dermed kampudyktig. Forarbeidene støtter dette og uttaler at bestemmelsen dekker alle til-

feller hvor personen er «hors de combat». Med det menes at personen må være ute av stand til 

å delta i fiendtlighetene. Det er typisk de sårede, syke og de som ikke har mulighet til å delta i 

krigen.72 Prinsippet om human behandling av kampudyktige er av sedvanerettslig art.73 

 

Imidlertid vil personer som griper tak i våpen og fortsetter striden selv om de har blitt kampu-

dyktige miste kravet på beskyttelse. I slike tilfeller vil vedkommende fremdeles være et lovlig 

mål for motstanderen.74 

                                                 
69 Ot.prp. nr.8 (2007-2008) s. 287 
70 Irland v. UK A/25 (1978) punkt 167 
71 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 287 
72 Ibid. s. 287 
73 Dahl (2008) s. 137 
74 Manual Krigens folkerett (2013) s. 67 
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På lik linje som de overnevnte bestemmelser dekker § 103 første ledd både de internasjonale 

og interne væpnede konflikter i motsetning til anvendelsesområdet til Roma-vedtektene.  

 

4.5 Om forsettkravet  

Etter strl. § 21 er skyldkravet forsett. Den tidligere straffeloven av 1902 inneholdt ingen defi-

nisjon av hva forsett innebærer. I den nye straffeloven av 2005 er forsett definert i § 22. Para-

grafen er ikke en realitetsendring, men en kodifisering av allerede gjeldende rett. Loven opere-

rer med hensiktsforsett, sannsynlighetsforsett og forsett i form av dolus eventualis.  

 

Siden en person står mellom ulike handlingsalternativer vil skyldkravet basere seg på at hver 

person er ansvarlig for sine egne handlinger. Med skyldkravet kan gjerningspersonen bebreides 

og bebreidelsen må foreligge i handlingsøyeblikket. Kravet om subjektiv skyld innebærer altså 

at tiltalte har forstått eller burde forstått hva han gjorde og følgen av dette. 

Bakgrunnen for skyldkravet er at lovgiver ønsker å påvirke borgerne til å velge en handling 

som ikke medfører straff. Det i tråd med det overordnede formålet med straffelovgivningen; 

individual- og allmennprevensjon, man skal preventivt prøve å få borgere til å holde seg innen-

for straffelovens grenser.75 

 

I tillegg må skylden dekke hele gjerningsbeskrivelsen i loven. Det vil si at den subjektive skyld 

må dekke alle de faktiske forhold som loven har listet opp. Hvis en person i Syria dreper en 

annen må forsettet også omfatte dødsfølgen. Gjerningspersonen må enten hatt hensikt til å drepe 

vedkommende eller holdt det som overveiende sannsynlig at døden vil inntre, og likevel tatt 

standpunktet om å gjennomføre handlingen.  

 

Etter Roma-vedtektene art. 30 vil skyldkravet dekkes av definisjonen av forsett i strl. § 22 første 

ledd. Roma-vedtektene fastslår at skyldkravet er oppfylt etter «intent and knowledge», på norsk, 

hensikt eller kunnskap. Det betyr at det er lettere å konstatere at skyldkravet er oppfylt i norsk 

lov fordi det opereres med et sannsynlighetskrav. Det er enklere å oppfylle krav til sannsynlig-

het fordi med kunnskap etter Roma-vedtektene kreves at man positivt vet at følgen ville inn-

treffe. I tillegg har vi etter norsk rett den nedre grensen etter bokstav c, dolus eventualis som 

gjør at det er enklere å fastslå at skyldkravet er oppfylt. Denne formen for forsett finnes ikke i 

Roma-vedtektene. Et eksempel er hvis gjerningsmannen dreper en annen som han tror har fått 

status som krigsfange, men ikke vet det for sikkert, allikevel velger å begå handlingen selv om 

det så skulle være tilfelle.76 

 

                                                 
75 Eskeland (2015) s. 274 
76 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 71-72 
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4.6 Mulige straffrihetsgrunner 

I begrepet «straffrihetsgrunner» vil spørsmålet være hvilke forhold som medfører at en ellers 

straffbar handling likevel ikke er straffbar. Felles for straffrihetsgrunnene er at det er tale om 

forhold som gjør at gjerningspersonen ikke kan bebreides for handlingen sin.77 

 

4.6.1 Lovlig krigshandling 

Brudd på krigens folkerett er nedfelt to steder i den norske loven. Straffeloven 2005 betegner 

hva som utløser en krigsforbrytelse og vår militære straffelov 78 gir hjemmel for overtredelser 

av Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller. 

I den norske straffeloven finnes det ikke en enkel lovbestemmelse som avgjør hva som er en 

lovlig krigshandling. Det finner vi i ulovfestet rett. Krigens folkerett er derfor med på å be-

stemme hvilke handlinger som er lovlige krigshandlinger og hvilke som faller utenfor. Noen 

eksempler på hva som kan være en lovlig krigshandling er drap, legemsbeskadigelse, materiell 

ødeleggelse og skadeverk.79 

 

Lovlig krigshandling er forankret i sedvaneretten og dette la Høyesterett også til grunn i en sak 

om erstatning for krigsskader. Høyesterett mente det ville utløst erstatningsplikt dersom hand-

lingen, å sprenge en bro, hadde vært dekket av straffrihetsgrunnen nødrett i strl. § 47. Retten 

mente at lovlig krigshandling er basert på uskreven rett og uttalte i side 4 i dommen:  

«Men også hvor det gjelder nødstilstand bestemmelsen i § 47 må det ligge helt utenfor hensikten med 

så vel dens regel som med en dertil knyttede § 24 at de skulle finne anvendelse på forsvarstiltak under 

en krigssituasjon.»80 

 

Spørsmålet videre er hvilke vilkår som må være oppfylt for at en handling kan anses som en 

lovlig krigshandling. I den norske straffeloven angis hva som er forbudt og overtredelser av 

straffebudene gjør at man kan bli tiltalt og dømt i en aktuell sak.  

Først og fremst må handlingen være begått av en lovlig stridende, kalt en kombattant. For det 

andre må den være begått i en internasjonal væpnet konflikt. For det tredje må den ha et krigs-

formål og for det fjerde kan den ikke være i strid med krigens lover.81 

 

At handlingen ikke kan være i strid med krigens lover er det viktigste vilkåret i denne sammen-

heng. Et minimumsvilkår er at handlingen må være militært nødvendig. Det betyr at formålet 

med handlingen må være begått i hensikt å svekke fienden. En handling utløst at private motiver 

                                                 
77 Eskeland (2011) s. 267 
78 Militær Straffelov 22. mai 1902 nr. 13 
79 Johansen og Staib (2009) s. 224 
80 Rt.1946 s. 880 
81 Dahl (2008) s. 469 
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for å hevne seg vil ikke ha et krigsformål. Handlingen kan da ikke betraktes som en lovlig 

krigshandling. 

 

 

4.6.2 Selvforsvar – nødverge 

Vi har to ulike nøds handlinger i norsk rett: Nødrettshandlinger etter strl. § 17 og nødverge-

handlinger etter strl. § 18 første ledd.  Vilkårene for at nød handlinger skal være straffrie etter 

folkeretten er regulert i Roma-vedtektenes art. 31.  nr. 1 bokstav c og d. Bestemmelsene i strl. 

§§ 17 og 18, samt Roma-vedtektene er forskjellig utformet, men har det samme innholdet.  

 

Retten til selvforsvar, er en av straffrihetsgrunnene. Etter strl. § 18 første ledd bokstav a, vil en 

handling som ellers er straffbar være lovlig hvis den er begått for å avverge et ulovlig angrep. I 

ordlyden «ulovlig angrep» ligger at angrepet er begått i den hensikt å skade og at handlingen 

ikke er tillatt etter norsk rett. Både fysiske og ikke-fysiske handlinger faller under ordet «ang-

rep».82 En selvforsvarshandling vil kunne være straffri selv om det innebærer dødelig makt. Det 

er også lagt til grunn i EMK art. 2 nr. 2, bokstav a.  

 

Retten til selvforsvar gjelder for enhver rettsstridig handling. Selvforsvarsretten er i behold hvis 

en militær eiendom er under angrep, eller man utøver selvforsvar på vegne av en annen person. 

Det er heller ikke et krav om at angrepet må ha startet før selvforsvarsretten slår inn. Det kalles 

preventivt selvforsvar. En eventuell trussel må avgjøres i det konkrete tilfelle, blant annet hvor 

klar trusselen er.83 Selv om Roma vedtektene krever at den handling man forsvarer seg mot, er 

nært forstående kreves ikke dette av norsk rett. I forarbeidene uttales det:84  

«Departementet frykter likevel ikke at norsk rett på dette området vil lede til frifinnelser som vil være 

uakseptable for Den Internasjonale straffedomstolen.»  

 

Videre vil selvforsvarsretten etter bokstav b, ikke gå lenger enn det som anses nødvendig. I 

begrepet «nødvendig» ligger at man ikke skal gå lenger enn å forsvare seg selv. Å bruke makt 

utover rent selvforsvar er ikke dekket av selvforsvarsretten.  

Etter bokstav c må selvforsvarsretten være forsvarlig. I det ligger et skjønnsspørsmål, enhver 

handling kan ikke begås av personen som beskytter seg selv. Det vil for eksempel være ufor-

svarlig å skyte mot en person som stjeler fra en annen.  

 

                                                 
82 Eskeland (2015) s. 254 
83 Johansen og Staib (2009) s. 222 
84 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 72 
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Problemstillingen om nødverge kom opp i Erdemovic saken.85 Erdemovic ble beordret til å 

henrette sivile personer under trussel om selv å bli drept dersom han ikke fulgte ordren. Skulle 

Erdemovic mot sin vilje følge ordren, og ta del i disse meningsløse drapene – eller skulle han 

la seg selv bli skutt? Han skjøt og drept de uskyldige. Jugoslavia domstolen kom frem til at selv 

om det var en reell trussel om å selv bli drept hvis ikke tiltalte begikk drapene, førte ikke hand-

lingen til en straffrihetsgrunn. Han ble straffedømt til tross for ordren og egen anger. 

 

4.6.3 Nødrett 

Nødrett er regulert i strl. § 17. En nødrettshandling er etter bokstav a, lovlig handling som er 

utført for å hindre fare for liv, helse, eiendom eller andre interesser. Bestemmelsen krever at 

handlingen må være rimelig. Regler som gjelder i vanlige omstendigheter blir med andre ord 

satt til side i en nødssituasjon. Handlingen er dermed ikke bare straffri, men også en lovlig 

handling.  

 

Bokstav b har en strengere ordlyd siden det er et krav om interesseovervekt. Skaderisikoen på 

være større enn skaderisikoen ved handlingen. Det betyr at det som reddes i en nødssituasjon 

må være mer verdifullt enn det som ofres. En uskyldig person som ofres ved tvang for å redde 

sitt eget liv vil ikke kunne påberope seg nødrett som straffrihetsgrunn. På motsatt side kan det 

i de helt ekstreme tilfellene kunne være straffritt hvis en person må ofre en uskyldig for å red-

de mange mennesker.  

 

Rettspraksis er illustrerende.86  Etter andre verdenskrig var det tre konstabler som påberopte 

seg nødrett fordi de under tvang måtte delta i henrettelsen av en nordmann som var dømt til 

døden av en nazistisk domstol. Konstablene var truet til å selv bli drept dersom de ikke hen-

rettet mannen. I saken var det sagt at nordmannen kom til å måtte bøte med livet selv om de 

ikke gikk med på henrettelsen. Retten kom frem til at det som reddes må være mer verdifullt 

enn det som ofres. Et liv er ikke mer verdifullt enn et annet. Retten dømte konstablene, men de 

fikk en mildere straff siden de ikke kunne redde nordmannen uansett utfall. 

 

Høyesterett legger dermed en streng vurdering til grunn. På den ene siden er det urimelig å bli 

straffet fordi man ikke kan noe for å bli satt i en slik situasjon. En trussel er i de fleste tilfeller 

alvorlig. På den andre siden er det vanskelig å si om en trussel eller tvang er reelt i så måte. Det 

skal ikke medføre straffrihet å bøte med andres liv for å redde seg selv. Det er klart at det derfor 

vil hindre at andre i lignende situasjoner anfører det samme for å kunne gå fri for straff. 

 

                                                 
85 Prosecutor v. Drazen Erdemovic.  
86 Rt.1950 s. 377 
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4.6.4 Ordre fra overordnet 

At militære tjenestemenn og vernepliktige har en plikt til å adlyde ordre fra overordnet er ned-

felt i mil. strl. §§ 6 og 46.  

For å kunne påberope seg ordre som straffrihetsgrunn må den som har utført ordren ikke ha 

skjønt at ordren var rettsstridig, eller måtte ha skjønt at ordren var rettsstridig etter mil. strl. § 

24. I begrepet «rettsstridig» ligger at en handling som åpenbart er straffbar også er straffbar når 

den er utført etter ordre.87 

Det betyr at en person kan bli straffet hvis vedkommende visste eller måtte vite at ordren var 

rettsstridig. Får gjerningspersonen ordre om å torturere og mishandle fanger, å angripe sivile 

eller bruke personellminer, vil det være åpenbart ulovlige handlinger som ikke fritar for straff.  

 

På motsatt side vil det kunne bli gitt ordre som ikke er åpenbart ulovlig og ordre skal da føl-

ges. Får et lag ordre om å utføre handlinger i et større angrep for å svekke fienden og utfra deres 

handling er konsekvensen at sivile blir drept, vil de unngå straffansvar dersom de ikke visste 

eller måtte vite at ordren var ulovlig. Det under forutsetning av de ikke kan selv kan vite kon-

sekvensen av angrepet.  

 

Straffeloven 2005 har ingen bestemmelse om ordre fra overordnet. Siden spørsmålet kan av-

gjøres på bakgrunn av strl. §§ 25 og 26 om rettslig og faktisk uvitenhet er det uttalt i forarbei-

dene uttaler at det ikke er nødvendig med en egen bestemmelse i straffeloven. Kripos har ut-

talt følgende om behovet for å regulere dette:88 

 

«Kripos antar imidlertid at ordre fra overordnede vil bli hyppig anført fra forsvarersiden, både for fri-

finnelse og for straffereduksjon. Det antas at dette vil bli så vidt praktisk at departementet likevel bør 

vurdere å innta i loven en særregulering av temaet. Dessuten tilsier den prinsipielle signaleffekten, den 

mulige preventive betydningen av slik regulering, samt forutberegnelighetshensyn, at en slik bestem-

melse bør inntas i loven.» 

 

Det er klart at siden vi ikke har en egen bestemmelse i dette tilfellet vil det bli saker i fremtiden 

hvor dette vil bli påberopt. Hadde det vært innført egen bestemmelsene vedrørende dette kunne 

vi unngått å havne i en slik situasjon.  

 

 

 

 

 

                                                 
87 Eskeland (2011) s. 273 
88 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 74 
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5 STRAFFEANSVARETS REKKEVIDDE 

5.1 Tilbakevirkning 

5.1.1 Generelt 

Under høringen tok flere opp spørsmålet om hvorvidt bestemmelsene i kapittel 16 kan og bør 

gis tilbakevirkende kraft. Bakgrunnen for spørsmålet var at krigsforbrytelse generelt er forbudt 

etter folkeretten. Flere høringsinstanser mente derfor at tilbakevirkning kunne finne sted fordi 

det ikke ville stride mot våre internasjonale forpliktelser.  

Norges Røde Kors uttalte følgende om problemstillingen: 

 

«At de nye straffebestemmelsene ikke vil ha virkning for forbrytelser som ble begått før de trår i kraft 

er uheldig. Ifølge tall fra Kripos kan så mange som 70 personer som har begått enten krigsforbrytelser, 

folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten oppholde seg i Norge.»89 

 

Flere synspunkter fra ulike instanser førte derfor til spørsmålet om hvorvidt krigsforbrytelser 

burde gis tilbakevirkende kraft.  

 

5.1.2 Grunnlovens § 97 

I det følgende vil jeg drøfte hvorvidt strl. § 103 om krigsforbrytelser kan anvendes på handlinger 

foretatt før ikrafttreden. 

Ifølge Grunnlovens § 97 skal ingen lover gis tilbakevirkende kraft. En naturlig forståelse av 

ordlyden tilsier et generelt forbud mot tilbakevirkning. Forbudet er i tråd med EMK art. 7 og 

SP artikkel 15. Begrepet tilbakevirkende kraft betyr at det ikke er lov å bruke en strengere straff 

enn den som gjaldt da krigsforbrytelsen ble begått, jfr. strl. § 3. Etter ordlyden vil tilbakevirk-

ning omfatte en skjerpelse av strafferammen. Tilbakevirkningsforbudet innebærer at forholdet 

er straffbart dersom regelen er vedtatt og trådt i kraft.  

 

Et av hensynene bak Grunnlovens § 97 er det grunnleggende prinsippet i strafferetten, kun 

handlinger som kan bebreides, skal straffes. Prinsippet er derfor særledes viktig for å skape 

forutberegnelighet og rettssikkerhet blant borgere. Etter langvarig praksis er det imidlertid klart 

at Grunnlovens § 97 ikke kan tas på ordet. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering hvor 

spørsmålet er om det knyttes nye byrder til handlingen og om det vil være klart urimelig at en 

eventuell tilbakevirkning finner sted.90 

Rettspraksis uttalte følgende i en sak: «Når det er knyttet nye byrder til en tidligere handling eller 

begivenhet, har hovedregelen derimot vært at tilbakevirkning ikke er tillatt.»91 

 

                                                 
89 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 58 
90 Eskeland (2015) s. 107 
91 Rt.2006 s. 293, avsnitt 59 og 60 
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Høyesterett illustrerer at ved nye byrder er tilbakevirkning forbudt fordi borgere skal beskyttes 

mot inngrep fra statens myndigheter. Det i tråd med forutberegnelighet og trygghet i samfunnet.  

 

Spørsmålet videre er om det vil være i strid med Grunnlovens § 97 å anvende de nye krigsfor-

bryterbestemmelsene før de trådte i kraft.  

Det er sikker rett at handlinger til gunst for siktede ikke er i strid med tilbakevirkningsforbudet. 

Det betyr at nye bestemmelser som trer i kraft til fordel for siktede, vil kunne anvendes på 

tidligere begåtte handlinger, jfr. strl. § 3. 

 

I følge forarbeidene vil spørsmålet om tilbakevirkning dekke omstendigheter der det ilegges 

straff for en straffri handling, og hvis strafferammen skal skjerpes. En skjerpet strafferamme vil 

ikke i seg selv medføre at strl. § 103 er i strid med tilbakevirkningsforbudet, men vurderingen 

er om straffen i det enkelte sak blir skjerpet i forhold til tidligere lovgivning. Sett i forhold til 

at strafferammen inntil 30 år for en begått krigsforbrytelse vil handlingen kunne regnes som 

tilbakevirkning i forhold til Grunnlovens § 97.92 

 

Departementet foreslo imidlertid delvis tilbakevirkning og mente dette ikke vil være i strid med 

Grunnlovens § 97. Tilbakevirkningen vil kun gjelde subsumsjonen. Det betyr at en person som 

blir dømt for krigsforbrytelser ikke kan ilegges strengere straff enn den som gjaldt da hand-

lingen ble begått. Dermed vil ikke en person dømt for krigsforbrytelse begått før loven trådte i 

kraft, kunne bli dømt for maksimumsstraffen på 30 år i den nye straffeloven. For subsumsjonen 

sin del vil maksimumsstraffen være 21 år etter den tidligere straffeloven. Det positive er at en 

delvis tilbakevirkning er bedre enn ingen tilbakevirkning. Det øker straffverdigheten. På den 

andre side er Norge å anse som attraktiv for de som har begått krigsforbrytelse før reglene trådte 

i kraft i 2008 fordi straffen ikke kan settes til 30 år.  

 

Spørsmålet videre er hva slags betydning det har at krigsforbrytelser er straffbart etter folkeret-

ten. EMK art.7 nr. 2, jf. SP artikkel 15 nr. 2 fastsetter at straff kan ilegges hvis handlingen «was 

criminal according to the general principles of law recognized by civilized nations.»93 

Spørsmålet blir om dette også kan legges til grunn etter Grunnloven § 97. 

Problemstillingen om krigsforbrytelser kan dømmes direkte på bakgrunn av folkeretten drøftes 

i det følgende.  

 

 

                                                 
92 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 60 
93 Ibid. s. 60 
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5.2 Rettspraksis 

5.2.1 EMD 

5.2.1.1 Maktouf and Damjanovic v. Bosnia and Herzegovina, Grand Chamber 

Judgement 2013 

Maktouf og Damjanović, var henholdsvis en irakisk og en bosnisk statsborger. De var begge 

dømt av den nasjonale domstolen i Bosnia-Hercegovina for krigsforbrytelser begått under kri-

gen i 1992–1995. Maktouf ble dømt for å ha for å ha medvirket til å ha tatt gisler som en krigs-

forbrytelse og idømt en fengselsstraff på 5 år. Damjanović hadde spilt en sentral rolle i forbin-

delse med voldshandlinger mot bosniere som var tatt til fange i Sarajevo i 1992 og han ble dømt 

for tortur som en krigsforbrytelse, og han ble ilagt en fengselsstraff på 11 år. Klagerne anførte 

krenkelse av EMK. art.7 (ingen straff uten lov) under henvisning til at de nasjonale domstolene 

hadde dømt dem etter en strengere lov - straffeloven av 2003 - enn den som kom til anvendelse 

på den tid da de straffbare handlingene ble begått, nemlig straffeloven av 1976. Dette var ifølge 

klagerne i strid med forbudet mot tilbakevirkende straff i art. 7. 

 

I den foreliggende sak bemerket domstolen i den konkrete vurderingen at definisjonen av krigs-

forbrytelser var den samme i straffeloven av 1976, som var anvendelig på den tid de straffbare 

handlingene ble begått, og i straffeloven av 2003, som hadde blitt anvendt med tilbakevirkende 

kraft overfor klagerne. Det var derfor ikke lovligheten av deres domfellelser som Domstolen 

skulle ta stilling til, men de forskjellige strafferammene for krigsforbrytelser som var hjemlet i 

de to straffelovene. Det som var avgjørende var imidlertid - ifølge Domstolen at klagerne kunne 

ha fått lavere fengselsstraffer dersom loven av 1976 hadde blitt anvendt. Det forelå således en 

krenkelse av EMK art. 7. 

 

 

5.2.1.2 Kononov v. Latvia, Grand Chamber Judgement 2010 

På motsatt side, Vasiliy Kononov var under andre verdenskrig soldat i den sovjetiske hær. Han 

ledet en operasjon hvor 5 menn ble henrettet for forrædersk virksomhet og to bondegårder ble 

satt fyr på slik at ytterligere fire personer omkom, hvorav en person var gravid. Han ble dermed 

dømt for krigsforbrytelser i den latviske høyesterett. Klageren anførte at EMK art. 7 var krenket 

og mente krigsforbrytelser verken etter latvisk eller internasjonal rett var krigsforbrytelser da 

de ble begått.   

 

Det rettslige grunnlaget var ifølge domstolen å finne i folkeretten. Domstolen måtte dernest 

behandle om folkeretten i 1944 kriminaliserte de handlinger klageren var tiltalt for å ha begått. 

Domstolen konstaterte at stridende som ikke deltok i aktive krigshandlinger, var beskyttet av 

folkeretten. Domstolen viste videre til at de fornærmede hadde rett på en human behandling 

som krigsfanger. Vilkårlige henrettelser og tortur av krigsfanger var således forbudt etter fol-

keretten på angjeldende tidspunkt og måtte regnes som krigsforbrytelser. På denne bakgrunn 
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fant Domstolen at det i 1944 forelå et tilstrekkelig klart rettslig grunnlag i folkeretten for å 

straffedømme klageren for krigsforbrytelser. Domstolen mente videre at han burde ha skjønt at 

handlingene representerte ulovlige krigshandlinger som han risikerte å bli holdt strafferettslig 

ansvarlig for. Med bakgrunn i det ovenstående konkluderte Domstolen med at art.7 ikke var 

krenket. 

 

 

5.2.2 Klingedommen 

Spørsmålet om krigsforbrytelser kan dømmes direkte på bakgrunn av folkeretten har også kom-

met opp som en problemstilling i norsk rett. 

Spørsmålet ble behandlet av Høyesterett i den såkalte Klingedommen, inntatt i Rt.1946 s. 198 

som også var den første krigsforbryter saken i norsk rett. Karl-Hans Hermann Klinge ble av 

lagmannsretten dømt for å ha mishandlet 18 personer under avhør av mistenkte Mil.org med-

lemmer fra Gestapo, i et tilfelle med døden til følge. Klinge hadde systematisk brukt tortur i 

form av kølleslag og kalde bad. Spørsmålet i saken var om Grunnlovens § 97 var til hindrer for 

at provisorisk anordning med straffeskjerpelser kunne anvendes på Klinges handlinger begått 

før anordningen ble gitt. Spørsmålet var helt sentralt siden anordningen kunne medføre døds-

straff, mens gjeldende rett ga maks straff på 13 år og 6 måneder. 

Høyesterett forkastet anken, og avgjorde med ni mot fire stemmer at anordningen ikke var i 

strid med Grunnloven. Klinge ble henrettet på Akershus festning 28.mars 1946.  

 

Førstvoterende, dommer Skau, pekte på at anordningen ikke var i strid med Grunnlovens § 97 

og at han derfor kunne dømmes til døden. Han begrunnet dette med at torturen som ble begått 

var en krigsforbrytelse og etter folkeretten kunne de straffes med døden. Han uttalte på side 

201: 

 

«Spørsmålet blir så om bestemmelsen i Grunnlovens § 97 er til hinder for at denne inkorporasjon får 

virkning for de før anordningen begåtte krigsforbrytelser. Jeg mener at svaret på dette spørsmål må bli 

nei. De utenlandske krigsforbrytere som dømmes i Norge vil ikke bli dømt for et forhold som ikke 

tidligere var straffbart eller bli idømt en straff som ikke tidligere kunne idømmes - selv om en antar at 

norsk domstol ikke uten anordningen av 1945 kunne gjøre det. Men her legger jeg da avgjørende vekt 

på at det karakteristiske ved de handlinger det her dreier seg om ikke er det at de er forbrytelser etter 

norsk lov, men det at de er krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskelighetens lover, og mot krigens 

lover og sedvaner.» 

 

Han konkluderte videre, på side 202: 

«Etter dette må jeg erklære meg enig med lagmannsretten i at det her ikke foreligger noen grunnlovs-

stridig tilbakevirkning. Tiltalte i denne sak er blitt dømt for handlinger som, på det tidspunkt da de ble 

foretatt, etter folkeretten var forbrytelser og kunne straffes med den strengeste straff. Jeg kan da ikke se 
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at det i realiteten oppstår noen konflikt med Grunnlovens § 97 - eller de hensyn som ligger til grunn for 

denne bestemmelse.» 

 

Flertallets synspunkt bygger på de folkerettslige regler som var inkorporert i norsk lov ved 

krigsforbryteranordningen. Dermed lot de det stå åpent om dødsstraff kunne idømmes på di-

rekte på grunnlag av folkeretten. Videre mente Skau at det konkrete tilfellet lå utenfor hensikten 

til hva Grunnlovens § 97 hadde som formål å regulere, som skal hindre vilkårlighet og usikker-

het. Åtte av dommerne sluttet seg til Skaus votum. To av flertallets dommere, som for øvrig 

sluttet seg til førstvoterende, mente imidlertid at norske domstoler kunne ilegge dødsstraff di-

rekte av folkeretten.  

 

På motsatt side var mindretallets synspunkt at krigsforbryteranordningen ikke kunne anvendes 

og at Klinge ikke kunne dømmes for dødsstraff. Mindretallets hovedtalsmann, dommer Holm-

boe, begrunnet det med at det følger av Grunnlovens § 96 at norske domstoler kun kan idømme 

straff med hjemmel i norsk lov. Han konstaterte dermed at folkeretten ikke kan benyttes direkte. 

Han konkluderte med at Klinge kunne dømmes etter straffeloven og den strengeste straff på 13 

år og seks måneder. 

 

Saken er avsagt under dissens. Selv om Høyesterett finner at anordningen ikke var i strid med 

tilbakevirkningsforbudet er det lagt til grunn ulike begrunnelser for resultatet. For spørsmålet 

om å gi bestemmelsene om krigsforbrytelser tilbakevirkende kraft er dommen interessant. Fordi 

i begge tilfeller er spørsmålet om hvorvidt straffen kan skjerpes for en begått handling i tråd 

med folkeretten. Flertallet mente at det ikke oppstod noen konflikt med Grunnlovens § 97 et-

tersom handlingen som var begått var ulovlig etter folkeretten. Det ser ut til at flertallet legger 

til grunn at det også ville være en rimelig dom. Mindretallet derimot var mer lojale mot loven 

og la avgjørende vekt på at det ikke var hjemmel i lov.  

 

Det er grunn til å stille seg kritisk til dommen i det den er avsagt under ekstraordinære forhold 

etter okkupasjonens opphør.94 Dommen har også blitt kritisert i juridisk teori i ettertid og særlig 

Andenæs som skriver at: «Jeg tror det er liten tvil om at det mindretallets standpunkt som var det 

rette».95  

Andenæs sendte også et brev til justiskomiteen, hvor han mente: 

 

«Denne anordning innfører med tilbakevirkende kraft svære straffeskjerpelser for handlinger begått av 

utlendinger i fiendens tjeneste, deriblant en overordentlig sterk utvidelse av adgangen til å anvende 

dødsstraff. […] Etter vår mening er dette i klar strid med Grunnlovens § 97. Og det foreligger ikke nå, 

                                                 
94 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 61 
95 Andenæs (1979) s. 210 
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etter at fienden er slått og landet befridd, noen nødssituasjon som kunne gjøre et slikt brudd med våre 

vanlige rettsprinsipper berettiget.»96 

 

På den andre siden er det i nyere tid blitt mer vanlig å legge samme vurdering av folkeretten til 

grunn slik som flertallet gjorde i dommen. Folkeretten har fått bedre rammer enn tidligere, både 

gjennom materielle og prosessuelle regler enn hva det var i 1946.  

Oppsummert har Klingedommen uansett blitt stående som eksempel på at flertallet i norsk Høy-

esterett satte Grunnloven og våre grunnleggende rettsprinsipper til side i rettsoppgjøret mot 

fremmede voldsmenn.  

 

 

5.2.3 Krigsforbryterdommen 

Spørsmålet om tilbakevirkning ble på ny behandlet av Høyesterett i den såkalte Krigsforbryter-

dommen, inntatt i Rt.2010 s. 1445. Rettssaken var den første krigsforbrytersaken i Norge siden 

andre verdenskrig.  

 

Saken var som følger. I 1993 flyktet Repak via Kroatia til Norge, og ble norsk statsborger i 

2001. I august 2005 fikk Kripos opplysninger fra danske politimyndigheter om at fire personer 

som hadde vært fangevoktere i Dretelj leir, trolig hadde tatt opphold i Skandinavia. Etterforsk-

ningen ledet til pågripelse og fengsling av Mirsad Repak i 2007. Norskbosnieren ble i tingretten 

og lagmannsretten, dømt til henholdsvis fem og fire og et halvt års fengsel for krigsforbrytelser. 

Repak ble dømt for ulovlig frihetsberøvelse som førte til at enkelte serbiske fanger kunne ut-

settes for grove overgrep i fangeleiren Dretelj sør i Bosnia under krigen i 1992. Under fangen-

skap ble sivile serbere utsatt for voldsbruk, herunder slag, brennemerking med sigaretter, bruk 

av nåler under fingernegler samt seksuelle overgrep. Saken endte i Høyesterett hvor de dømte 

han for frihetsberøvelse og fengsel i 8 år.  

 

Spørsmålet for Høyesterett var først og fremst hvorvidt bestemmelsene om forbrytelse mot 

menneskeheten og krigsforbrytelse i straffeloven kapittel 16 som trådte i kraft i 2008, kunne 

anvendes på handlinger begått i 1992, i Bosnia-Hercegovina. Med et flertall på 11 dommere 

ble resultatet at tilbakevirkningsforbudet i Grunnlovens § 97 var til hinder for at bestemmelsene 

i straffeloven 2005 §§ 102 og 103 kom til anvendelse. Hvis tiltalte hadde blitt dømt etter straf-

feloven 2005 ville det medført tilbakevirkning til ugunst for gjerningspersonen. Dissens 11-6.  

 

                                                 
96  Rt.1946 side 196–97 
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Flertallet med førstvoterende dommer Møse, uttalte med tilslutning fra alle de andre dommerne, 

at «flertallets begrunnelse i Klinge-saken ikke [kan] opprettholdes.»97 

Begrunnelsen for flertallets standpunkt var at det ville være mer belastende for tiltalte å bli dømt 

etter straffeloven 2005 enn straffeloven 1902 § 223 og uttalte: «Også i dagligtalen og medieomtale 

vil tiltale eller dom etter kapittel 16 klart være svært stigmatiserende.»98 

I tillegg mente flertallet at det ikke var nødvendig å skille mellom forbrytelseskategoriene; for-

brytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Flertallet mente at selv om folkeretten er un-

der utvikling kunne ikke kravet om norsk lovhjemmel settes til side. Førstvoterende uttalte vi-

dere:  

 

«Jeg finner grunn til å tilføye at tilbakevirkningsforbudet ikke fører til at lovbrytere som nyter godt av 

denne beskyttelsen, ikke kan straffes i vårt land. De vil bli tiltalt etter de vanlige straffebestemmelser 

om for eksempel drap, legemsbeskadigelse, frihetsberøvelse eller voldtekt.»99 

 

Med dette mente flertallet at gjerningspersonen uansett ville bli dømt etter den gamle straffelo-

ven. Flertallets begrunnelse hviler på grunntanken om at forutberegnelighet som et særdeles 

viktig prinsipp i den norske rettsstaten og respekten til å ikke sette Grunnloven til side.  

 

Mindretallets synspunkt var derimot at Grunnloven § 97 ikke var til hinder for å anvende de 

nye straffebestemmelsene i strl. §§ 102 og 103. De begrunnet dette med at handlingene var 

straffbare etter norsk rett på handlingstidspunktet og at tiltalte ved internasjonal straffeforfølg-

ning kunne bli dømt for krigsforbrytelser og forbrytelse mot menneskeheten. Annenvoterende, 

Skoghøy uttalte videre: 

 

«De handlinger A er tiltalt for, på gjerningstidspunktet straffbare etter folkeretten som forbrytelser mot 

menneskeheten og krigsforbrytelser, og de kunne derfor på dette tidspunkt ha vært straffeforfulgt som 

sådanne ved internasjonale domstoler. Dersom Norge ikke vil straffeforfølge forbrytelser mot mennes-

keheten eller krigsforbrytelser som ble begått før vi fikk egne straffebestemmelser om dette, vil alterna-

tivet være straffeforfølgning ved internasjonale domstoler.»100 

 

Mindretallet begrunnet så at siden straffutmåling etter strl. § 3 annet ledd ikke kunne føre til 

strengere straff enn hva som gjaldt på gjerningstidspunktet, ville ikke en domfellelse etter strl. 

§§ 102 og 103 være mer belastende enn domfellelse etter straffeloven 1902 § 223.  

 

                                                 

 
98 Rt.2010 s. 1445 premiss 106 
99 Rt.2010 s. 1445 premiss 121 
100 Rt.2010 s. 1445 premiss 143 
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Dommen kan tas til inntekt ved at man faller tilbake på et meget sterkt vern mot tilbakevirkning 

på strafferettens område. Flertallet legger avgjørende vekt på forbudet i Grunnloven, mens 

mindretallet legger vekt på hva som anses som forbudt etter folkeretten. Dommen viser uansett 

at gjeldende rett er at krigsforbrytelser ikke kan gis tilbakevirkende kraft dersom handlingen er 

begått før 2008.  

 

På den andre siden er dette en dissens dom som gjør at dommen har mindre vekt enn en en-

stemmig dom. Med dommen vil det i fremtiden fortsatt være en oppfatning at Norge vil bli sett 

på som en fristat for «gamle» krigsforbrytere som søker tilflukt i landet. Det fordi maksstraffen 

er på 21 års fengsel etter vår gamle straffelov. Det vil imidlertid ikke gjelde alle, Syriakrigen 

startet ikke før 2011. De fleste mistenkte derifra, vil fortsatt kunne straffeforfølges på bakgrunn 

av de nye norske bestemmelsene om krigsforbrytelser i tiden fremover. De vil derfor kunne 

dømmes til lengste straffen på 30 år i den nye straffeloven.  
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6 BETINGELSENE FOR Å BEVISE KRIGSFORBRYTELSER 

6.1 Bevismessige utfordringer  

I mars i år ble en mann i Sverige som var mistenkt for å ha begått krigsforbrytelser i Syria fra 

2012-2015, løslatt fordi bevisene var for svake.101  

Det å bevise at en krigsforbrytelse er begått byr på store utfordringer siden det er vanskelige og 

ekstremt tidkrevende saker. En av de mest utfordrende situasjoner er å knytte en mistenkt til en 

konkret straffbar handling og føre bevis for denne utover enhver rimelig tvil.  

 

Tidsmessig kan det ha også ha gått flere år fra forbrytelsen fant sted til etterforskningen igang-

settes. Vitner kan ha problemer med å huske hva som har skjedd og det kan også være vanskelig 

å finne vitner som faktisk har observert krigsforbrytelsen. I tillegg kan åstedet ofte være ødelagt 

og i en krigssituasjon slik som Syria vil ofte åstedet være utilgjengelig for videre etterforskning 

på grunn av den pågående konflikten. Samtidig kan den folkerettslige status til de stridende 

være uavklart. 

 

Det er klart at de som etterforsker disse sakene er avhengig av å ha et godt samarbeid i det 

landet forbrytelsen er begått. Det er ikke alltid vedkommende land er villig til et slikt samarbeid. 

Og heller ikke evner å samarbeide. Siden det er store kulturelle og juridiske forskjeller i to land 

vil det kunne by på problemer. I tillegg medfører slike saker at gjerningspersoner kan gjemme 

seg under dekke av å være asylsøker. Det har skjedd her i Norge, hvor en mann fra Sri Lanka 

løy på seg å ha begått krigsforbrytelse i Sri Lanka for å få asylsøknaden sin innvilget.102 

 

I det følgende vil jeg undersøke vilkårene for å kunne bevise at det er begått en krigsforbrytelse. 

Jeg vil først redegjøre for kravet til fribevisvurdering, forsettet som bevistema for så tilslutt å 

vurdere det alminnelige beviskravet. I det følgende vil begrepet dommer og bevisbedømmer ha 

samme betydning. 

 

6.2 Kravet til fri bevisvurdering 

I det følgende vil spørsmålet være hva som anses som «fri» bevisvurdering. Bevisvurderingen 

er ofte det som avgjør de fleste saker, både sivile og straffesaker. Den som klarer å bevise det 

påståtte faktum vil også vinne saken. I norsk straffeprosess er den klare hovedregel fri bevis-

vurdering.103  Hvilket betyr at bevisbedømmeren selv velger hvilket saksforhold den anser re-

levant og hvilken vekt de aktuelle bevis skal få. I en rettssak vil det bli lagt frem ulike anførsler 

                                                 
101 Harstad Tidende (2016) 
102 Folgerø (2014) 
103 Rt.2005 s. 1353 avsnitt 13 
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om hva som rent faktisk har skjedd og i Norge har vi ikke klare lovregler om hva som er til-

strekkelig bevis for domfellelse.  

For bevisbedømmeren er målet hans å komme frem til hva som faktisk har skjedd og det kan 

som sagt være ekstremt vanskelig i et krigsherjet land som Syria. Mest fordi det kan være uklart 

hva som har skjedd og bevisene er vanskelig å innhente. Om bevisbedømmerens mål sier An-

denæs: 

 

«Det gjelder for dommeren å fremtrylle i sin bevissthet den teknisk fullkomne lyd- og 

farvefilm av den begivenhet som foreligger til pådømmelse. Med den tilføyelse, at også prosesser f.eks. 

av fysisk, kjemisk og biologisk art, som unndrar seg iakttagelse gjennom den vanlige sansing, må klar-

gjøres. Og ikke bare det ytre handlingsforløp, men også de tanker, følelser og beslutninger som har rørt 

seg i gjerningsmannens indre. Målet er den fullstendige rekonstruksjon av det som er skjedd.»104   

 

Også i rettssaken knytter det seg ulike utfordringer. Hos den enkelte dommer utarter det seg for 

eksempel forskjellig syn på enkelte bevis. For det første kan det under rettssaken være omsten-

digheter hos tiltalte som den ene dommeren legger merke til og ikke den andre. Eller det kan 

være uenighet mellom erfaringssetninger som ligger til grunn. Erfaringssetninger er en generell 

påstand om korrelasjon mellom fenomener basert på erfaring.105 Dommerne kan også ha ulikt 

syn på kravet til sannsynlighet for å dømme en person. Dommerens livserfaring vil utfra hva 

som kommer frem i saken være en basis for å vurdere hva som faktisk har skjedd, selv uten å 

tenke over det.106 

 

Spørsmålet videre er hvilken metode bevisbedømmeren kan bruke i den enkelte sak. Løvlie 

skiller mellom to ulike teorier i rettslig bevisteori. Dette skillet er de to teoriene, atomistiske 

bevisteorier og holistiske bevisteorier.  

Med atomistiske teorier vil hvert enkelt bevis i bevisbedømmelsen vurderes for seg selv og 

dommeren tilslutt setter sammen de ulike bevis i bedømmelsen.  

Med holistiske teorier vil bevisbedømmelsen skje i en og samme operasjon hvor de forelagte 

bevis vurderes i lys av hverandre.  

Teoriene er imidlertid blitt kritisert. Atomistiske teorier er knyttet til å ikke være realistisk og 

at synet på andre mulige måter gjerningen er begått på, ikke vurderes. Den holistiske teorien er 

hevdet å ikke fokusere nok på det enkelte bevis samt at bevisbedømmeren fokuserer mer på 

fortellingen i stedet for kvaliteten på beviset.107 

 

                                                 
104 Andenæs (1943) side 288–289 
105 Løvlie (2014) s. 155 
106 Andenæs (2010) s. 166 
107 Løvlie (2014) s. 211 
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Kolflaath mener en blanding av disse to teoriene kan ligge til grunn for bevisbedømmeren. Han 

tenker seg først at dommeren skal se på vedkommende som uskyldig og se på om det finnes 

bevis for at vedkommende ikke er det. Dersom bevis taler i retning av at han er skyldig skal 

bevisbedømmeren sørge for at det ikke finnes bevis som taler i en annen retning.108 

 

 

6.3 Bevistema: Forsett 

Bevistema er dermed det sentrale i en sak. Bevistema betegner hvilke forhold som skal bevises. 

Det kan være flere bevistema i en enkelt sak, men det sentrale er skyldspørsmålet. For å kunne 

dømme en person for å ha begått en krigsforbrytelse i Syria vil det sentrale bevistema for dom-

stolene være om siktede er skyldig eller ikke etter strl. § 103.  

 

Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden for skyldspørsmålet. Domstolene må så ta stil-

ling til de subjektive forestillinger hos gjerningsmannen og for domfellelse må skylden være 

bevist utover enhver rimelig tvil.  

Subjektive forestillinger er vanskelig å bevise generelt og i juridisk teori er det fastslått at det 

ikke lett lar seg gjøre å føre bevis for egne tanker.109  

Skyldkravet er problematisk fordi det er vanskelig å vite akkurat hva gjerningspersonen tenkte 

i handlingsøyeblikket. Derfor må dommeren ta stilling til skyldkravet utfra de ytre omstendig-

heter i hendelsesforløpet.  

 

6.3.1 Det objektive som ramme for det subjektive 

Spørsmålet i det følgende er hvordan bevisbedømmeren kan få kunnskap om gjerningsperso-

nens subjektive tanker.  

På bakgrunn av vanskelighetene med å bevise de subjektive forestillinger er det lagt til grunn i 

forarbeidene at: «forsettsvurderingen ofte måtte skje på grunnlag av ytre omstendigheter, vitneprov og 

alminnelige erfaringssetninger.»110 

I teorien er den grunnleggende tanke at det objektive som ramme for det subjektive strafferett-

slig sett er begrunnet i at: «Mennesker belyser hvem de er, og hvilken plass og rolle de har i verden, 

gjennom den ytre adferd.»111 

 

Et naturlig utgangspunkt for forsettsvurderingen er gjerningsmannen egen forklaring i forbin-

delse med politiavhør og i rettssaken. For å kunne ta stilling til om skyldkravet er oppfylt må 

bevisbedømmeren vurdere gjerningspersonens adferd både før, under og etter forbrytelsen er 

                                                 
108 Kolflaath (2011) s. 175  
109 Løvlie (2014) s. 170 
110 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 426 
111 Løvlie (2014) s. 171 
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begått. I denne vurderingen vil det ofte bli klarere hva tiltaltes intensjoner var i gjerningsøye-

blikket. Hvis den tiltalte har kjøpt våpen, og tatt det med seg til plassen hvor forbrytelsen er 

begått, kan det for eksempel indikere på et planlagt drap.  

Til og med fjerne ytre omstendigheter kan gi grunnlag for å vurdere gjerningspersonen motiv 

eller hensikt. For eksempel kan ulike reiser tiltalte har foretatt seg i en periode kunne være med 

å kartlegge motivet. 

 

I teorien skilles det mellom to kilder til kunnskap om de subjektive forestillinger hos en gjer-

ningsperson. Det er for det første representasjoner slik de fremstår i gjerningspersonens bevisst-

het, og det å tolke den menneskelige aktivitet i den ytre verden.112 Rettspraksis har også tatt i 

bruk begge disse to kildene for å fastsette gjerningspersonens forsett. Lagmannsretten har uttalt 

følgende i en sak: 

 

«Han har i to politiavhør og i forbindelse med varetektsfengsling, forklart at han hadde til hensikt å 

drepe noen og var bevisst det han gjorde. Retten viser videre til selve handlingen, hvor tiltalte to ganger 

har stukket en stor kniv mot As nakke og ansikt, samt at han forfulgte A med kniv da han forsøkte å 

komme seg i sikkerhet.»113 

 

Dommen viser for det første at selve forklaringen, at vedkommende hadde til hensikt å drepe 

var med i vurderingen. For det andre, selve handlingen som den ytre omstendighet, dannet 

grunnlaget for om skyldkravet var oppfylt eller ikke. Dommen illustrer derfor at det finnes flere 

måter å finne ut hva som er motivet for en forbrytelse.  

 

Bevisbedømmer må uansett legge til grunn erfaringen om menneskers adferd generelt i vurde-

ringen. Man vil lettere kunne ta et standpunkt hvis man ser på helheten i den aktuelle sak. Det 

fordi det kan knytte seg usikkerhet knyttet til de ytre handlinger. Slik Løvlie beskriver: «Det vil 

være relevant om en person befant seg på et legekontor, et diskotek eller i seng når det stas stilling hva 

som var den videre hensikt.»114 

I Syria konflikten og ved spørsmålet om en person har begått krigsforbrytelse må bevisbedøm-

mer tar stilling til alle omstendigheter i hendelsesforløpet. Dersom det er vanskelig å bevise de 

subjektive forestillinger, må bevisbedømmer søke finne svar i de ytre omstendigheter.  

 

 

                                                 
112 Løvlie (2014) s. 171 
113 Rt.2005 s. 104 avsnitt 45 
114 Løvlie (2014) s. 180 
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6.4 Det alminnelige beviskrav i strafferetten 

Med begrepet beviskrav menes at det settes vilkår for å legge påstander til grunn som rettsfakta 

i en dom. I det dommeren skal finne frem til hva som faktisk har skjedd i en sak er utgangs-

punktet bevismaterialet, herunder vitneobservasjoner, tekniske bevis mv. Dette kalles bevis-

data. Ut fra et eller flere bevisdata kan vi slutte til bevisfakta. 

Det strafferettslige beviskravet vil dermed uttrykke hvordan usikkerhet skal håndteres.115 

Beviskravet er også omtalt som et sannsynlighetskrav. Det skal dermed legges til grunn størst 

mulig grad av sikkerhet i bevissituasjonen. I tillegg gjelder at bevissituasjonen skal være robust. 

Robust vil si at det trekkes slutninger ut av bevisene skal de til liten grad være utsatt for ny 

informasjon ved senere bevis.116 Ettersom beviskravet ikke er forankret i lov, må en analyse av 

kravets innhold klarlegges gjennom rettspraksis og juridisk teori.  

 

Det må være bevist utover enhver rimelig tvil at gjerningspersonen har forholdt seg som be-

skrevet i tiltalen for at vedkommende skal kunne domfelles. Ved straffeforfølgning vil det ofte 

oppstå tvil med hensyn til fakta i den aktuelle sak. Det kan være større eller mindre grad av tvil. 

Målet for bevisbedømmeren er det materielle sannhetsprinsippet. Hvilket betyr at bevisbedøm-

meren søker å komme så nærme sannheten som overhodet mulig. Virkemidler som tas i bruk 

for å oppnå dette er reglene om kontradiksjon, bevisumiddelbarhet og muntlighet.117 Kontra-

diksjon betyr at tiltalte skal gjøres kjent med de anklager mot seg og kunne ta til motmæle.118  

Spørsmålet i det følgende blir derfor hvor sterke og klare bevis som kreves for at domstolene 

kan konkludere med at det kan være begått en krigsforbrytelse og dermed dømme på bakgrunn 

av dette. 

 

6.4.1 Rettslig grunnlag 

At beviskravet fastsetter at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode er et grunnleggende prinsipp 

i straffeprosessen. Prinsippet omhandler også at enhver skal anse uskyldig til det motsatte er 

bevist, kalt uskyldspresumsjonen. Det er ikke lovfestet etter norsk rett, men etter EMK art. 6 

nr. 2 er det inntatt en bestemmelse som skal hindre at uskyldige personer blir dømt. I 2014 ble 

uskyldspresumsjonen lovfestet i Grunnloven § 96 annet ledd. Det samme 

fremgår av SP art. 14 nr. 2. Rettspraksis har uttalt følgende om beviskravet: 

 

«[B]are (…) rimelig tvil om de deler av faktum som har direkte betydning for vurderingen av tiltaltes 

skyld (…) som kan lede til at beviskravet ikke anses oppfylt. At det i en straffesak kan være tvil om 

                                                 
115 Løvlie (2014) s. 323 
116 Ibid. s.323 
117 Eskeland (2015) s, 514 
118 Andenæs (2009) s. 54-55 
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enkelte deler av det faktiske hendelsesforløp som ikke har direkte betydning for avgjørelsen om skyld-

spørsmålet, vil være en helt normal situasjon.»119 

 

Det kan dermed utledes av rettspraksis at beviskravet knytter seg til rettsfakta under skyldspørs-

målet. 

 

6.4.2 Begrunnelse 

I motsetning til sivile krav vil beviskravet i straffesaker inneholde andre begrunnelser. I sivile 

saker anvendes et prinsipp om sannsynlighetsovervekt. Her vil bevisbedømmer legge til grunn 

det som anses som mest sannsynlig. I sivile krav er partene likestilt og der råder hensynet til 

flest mulig riktig avgjørelser.120 I straffesaker derimot utfører påtalemyndigheten straffeforfølg-

ningen i allmennhetens interesse og har en annen myndighet enn hva private har. Andre hensyn 

gjør seg derfor gjeldende.  

 

Det følger av rettspraksis at det sentrale hensyn er å hindre uriktige domfellelser. Konsekven-

sene av en som blir dømt uriktig for en krigsforbrytelse vil være enorm.121 Andenæs påpeker at 

det vil være en større ulykke at en uskyldig blir domfelt enn at en skyldig går fri.122  

På motsatt side vil det aksepteres en større risiko for at skyldige går fri på gata. I tillegg vil 

andre mot hensyn som kriminalitetsbekjempelse og fornærmedes stilling gjøre seg gjeldende. 

Beviskravet fører til at hensynet om rettssikkerhet veier tyngst.  

Ser man på bakgrunnen er terskelen høy for at beviskravet anses oppfylt, men ikke høyere enn 

rimelig tvil. På den ene siden ville et for strengt beviskrav føre til at man måtte ha større res-

surser innenfor etterforskning og rettspleie og ikke like mange domfellelser. På motsatt side 

ville et svakere beviskrav gjøre at borgernes tillitt til rettssystemet ble svekket.123 

 

6.4.3 Hva ligger i «enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode?» 

Høyesterett har beskrevet beviskravet slik: «For at domfellelsen skal kunne skje, kreves fullt bevis 

for det faktiske forhold, både i objektiv og subjektiv henseende og enhver rimelig tvil skal løses til fordel 

for den tiltalte.»124 

Utfra dommen er det klart at hvis det hersker tvil, må retten frifinne.  

Om betydningen av dette prinsippet, i en kjennelse av 21. oktober 2005, og ble det uttalt føl-

gende på avsnitt 14: «Prinsippet om at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode er 

en bærebjelke i straffeprosessen.» 

                                                 
119 Rt.2004 s. 1063 avsnitt 9 
120 Mæland (2012) s. 223 
121 Rt.1998 s. 1945 s. 1947 
122 Andenæs (2009) s. 160 
123 Strandbakken (2003) s. 72  
124 Rt.1978 s. 884  
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For bevisbedømmeren er nettopp vurderingen at det skal være sannsynlig at gjerningsmannen 

har begått forbrytelsen. Den vurderingen skjer i forbindelse med bevisene som skal sannsynlig-

gjøre det påståtte faktum.  

For bedømmelsen om rimelig tvil foreligger er det ikke bare bevis ført i rettssaken som ligger 

til grunn. Det kan også skje at politiets etterforskning er sviktende og at ikke alle bevis er frem-

kommet. Det vil da være en robusthetssvikt. I slike tilfeller kan enten saken utsettes for å gjøre 

ny etterforskning eller retten kan frifinne vedkommende, det som regel i mindre alvorlige sa-

ker.125 

 

For det første er spørsmålet hva Høyesterett mener med at noe må være fult bevist.  En naturlig 

forståelse tilsier strenge betingelser til bevis for å kunne idømme straff. Ordlyden «fult bevist» 

går i retning av at man må være 100 % sikker. Rettssikkerhetshensyn taler også for at begrepet 

tolkes strengt. En person dømt for krigsforbrytelse til tross for at bevisene ikke holdt mål, vil 

være et brudd på det grunnleggende rettssikkerhetsideal.  

Utfra rettspraksis vil vurderingen først være om den begåtte forbrytelse kan fult ut bevises, og 

hvis så ikke er tilfelle, skal den rimelig tvil komme tiltalte til gode. 

 

Man ser at man befinner seg i en gråsone hvor det er to helt klare ytterpunkter. For den ene 

delen er dommeren sikker i sin sak og han kan dømme på bakgrunn av saken er «fult bevis». 

På den andre siden skal dommeren frifinne dersom det foreligger tvil om gjerningspersonen er 

skyldig. Men det er ikke hvilken som helst tvil som kan lede til frifinnelse. Det er kun den 

«rimelige tvil» som skal ligge til grunn.  

 

Spørsmålet blir dermed når anses tvilen som rimelig? En naturlig forståelse av ordlyden «rime-

lig» er sannsynlig eller fornuftig, hvilket tilsier en høy terskel. Med rimelig tvil leder det til en 

sannsynlighetsgrad. En naturlig forståelse av «tvil» tilsier usikkerhet eller uvisshet. Hva betyr 

det da at noe er fornuftig uvisst? Rent språklig gir ikke dette stort veiledning. Juridisk teori og 

rettspraksis har derimot forsøkt å fastlegge hva som ligger i begrepet rimelig tvil.  

 

6.4.3.1 Kvantitative presiseringer 

Retten må føle seg sikker på at gjerningspersonen er skyldig. Spørsmålet blir dermed om det 

kreves 100% sikkerhet for å kunne dømme i straffesaken. Enkelte teoretikere har forsøkt å tall-

feste beviskravet. Asbjørn Strandbakken mener det skal 90 % sannsynlighet til for at vedkom-

mende har begått forbrytelsen. Johs Andenæs på sin side avviser dette fordi det vil føre til 

                                                 
125 Mæland (2012) s. 225 
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«uakseptabel risiko for uriktige domfellelser». Han avviser dette videre fordi han mener dom-

meren ikke sitter og regner på sannsynlighetsgraden, det vil være for urealistisk.126 

Kolflaath kritiserer dette også fordi tallfesting av beviskravet fører til en nøyaktighet som er 

vanskelig å oppnå.127 Fordelen med å tallfeste beviset kravet vil for den vanlige nordmann være 

at det er lettere å forstå når man kan anvende prosent. Men på motsatt side vil det være umulig 

å måle tvilen i prosent, det er vanskelig å begrunne for eksempel 95 % tvil.  

 

Andenæs på sin side mener at bevisbedømmer skal være sikker på at vedkommende er skyldig. 

Han mener det må foreligge bortimot 100 % sannsynlighet. Han mener videre beviskravet vur-

deres annerledes i forhold til hvilken forbrytelse det gjelder. Det vil si at det krever mer sikker-

het for beviskravet ved de mest alvorlige forbrytelsene, slik som en krigsforbrytelse.128 

 

Andenæs sitt syn har mest for seg for å kunne ivareta hensynet til rettsikkerhet. Det vil ivareta 

borgernes forutberegnelighet fordi følgen av at uskyldige blir dømt og justismord tenkes borte. 

På motsatt side er det en viss fare for at skyldige går fri. Med et så høyt beviskrav kan det tenkes 

at dommeren ikke er 100 % sikker med alle fremlagte bevis og må på bakgrunn av dette frifinne 

vedkommende.  

 

 

6.4.3.2 Psykologiske presiseringer 

Det er den fornuftige rimelig tvil som skal komme tiltalte til gode.129 Spørsmålet er hva som 

ligger i dette. 

Rimelig tvil blir ofte ansett som psykologiske fenomener fordi det avgjøres basert på fornuft og 

følelser. Det siktes til at bevisbedømmeren følelser lettere lar seg bli sikker på tiltaltes skyld i 

stedet for å ta stilling til sannsynligheten i prosent. Begrep som «vi må være overbevist» eller 

«vi må føle oss sikre» er uttalelser som har gått igjen i mange dommer.  

I en sak for domstolene kom det frem at rettsbelæringen fra rettsformannen ble ansett for å ha 

uttrykt riktig forståelse av beviskravet. Høyesterett sa følgende om begrepet «rimelig tvil»: 

 

«Rimelig tvil skal altså komme tiltalte til gode. Men det er bare den fornuftige og begrunnede tvil som 

skal komme ham til gode. En viss teoretisk tvil vil foreligge ved vurderingen av nær sagt alle spørsmål 

i verden, men en slik tvil skal dere ikke bry dere om. Dere skal ikke være naive.»130 

 

                                                 
126 Andenæs (2009) s. 161 med videre henvisninger 
127 Kolflaath (2011) s. 149  
128 Andenæs (2009) s. 161 
129 Rt.1978 s. 884 
130 Rt.2005 s. 1353 avsnitt 10 
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Videre uttales følgende: 

«For at dere skal svare ja på spørsmålene, må dere være overbevist om at tiltalte har gjort seg skyldig i 

de forhold som spørsmålene beskriver. Det er ikke nok for å være overbevist at dere finner det overvei-

ende sannsynlig at tiltalte er skyldig. Utover dette er det vanskelig å si noe mer generelt om hva som 

ligger i overbevist.»131 

 

Saken illustrerer at retten skal være overbevist på tiltaltes skyld. Denne psykologiske metoden 

har imidlertid blitt kritisert. Hvis man legger mer vekt på følelser og sinntilstand hos bevisbe-

dømmeren går det utover hva som opprinnelig var tenkt. Det skal som ordet beviskrav tilsier, 

være krav til beviset, ikke til det rent psykologiske. Bakgrunnen for kritikken er først og fremst 

at bevisbedømmeren med denne metoden, søker bekreftelse på et standpunkt som allerede er 

funnet sted under en hovedforhandling, i stedet for avkreftelse. For det andre kan det hende 

bevisbedømmerens sympati overfor vitner eller de etterlatte vil overgå og bli det sentrale i vur-

deringen. Det kan også være at bevisbedømmerens holdning til enkelte grupper i samfunnet blir 

styrende for hans vedkommende. Derfor kan det være vanskelig å legge vekk slike tanker og 

følelser. Kritikken har også rettet seg mot at bevisbedømmelsen skjer i for stor grad av vilkår-

lighet fordi det å være sikker eller usikker er meget forskjellig fra person til person.132 Vi men-

nesker er som sagt forskjellige som gjør at bevisbedømmerens tanker og følelser knyttet til 

skyld kan vurderes forskjellig. En person som er veldig samvittighetsfull vil kanskje komme til 

et helt annet resultat enn en annen som er bedre til å holde igjen for følelsene.  

 

Selv om psykologiske presiseringer blitt kritisert er det denne som anse som mest effektiv. Si-

den bevisbedømmeren skal komme så nærmere sannheten som overhodet mulig skal vedkom-

mende være mest mulig sikker og overbevist at tiltalte har begått forbrytelsen. Det er dette som 

ligger i begrepet «rimelig tvil». Bevisbedømmeren må søke finne sikre bevis som gir han en 

solid overbevisning.  

 

 

6.4.4 Gjelder et senket beviskrav ved subjektive forhold? 

I rettspraksis og juridisk teori har det vært diskutert om det gjelder et senket beviskrav for de 

subjektive forhold i motsetning til ytre handlinger. Med ytre handlinger forstås erfaringsbaserte 

slutninger, herunder betydningen av usikkerhet knyttet til informasjonsgrunnlaget. De subjek-

tive forhold omhandler bevissthetstilstander og vilje knyttet til spørsmålet om skyld.133 Spørs-

målet i det følgende er om beviskravet er senket ved de subjektive forhold. 

Rettspraksis har uttalt følgende om dette: 

                                                 
131 Rt.2005 s. 1353 avsnitt 10 
132 Kolflaath (2011) s. 155-157 
133 Løvlie (2014) s. 352 
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«Denne måten å formulere beviskravet på, samsvarer med den formulering Høyesterett benyttet i Rt-

1998-1945. Som fremholdt i denne avgjørelsen, kan kravet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til 

gode, ikke håndheves like strengt i alle relasjoner. Det må skilles mellom de ulike straffbarhetsbeting-

elsene, og i noen grad må spørsmålet om hva som skal anses som rimelig tvil, også bero på sakens 

art.»134 

 

Høyesterett legger til grunn at det kan gjelde et senket beviskrav i henhold til de subjektive 

forhold. Grunnen er at subjektive forhold ikke etablerer seg like sikkert som de ytre handling-

ene. Andenæs deler oppfatningen og mener: 

 

«Det er neppe (…) tvil om at det i praksis stilles strengere krav til beviset når det er 

spørsmål om tiltalte har utført misgjerningen enn når det er spørsmål om tilregnelighet eller andre sub-

jektive straffbarhetsbetingelser.»135 

 

I denne saken tilsier Høyesterett derfor et senket beviskrav. På motsatt side har det kommet 

uttalelser fra Høyesterett hvor beviskravet gjelder på lik linje ved de subjektive forhold.136 

Strandbakken støtter Høyesterett sitt syn ved å la beviskravet gjelde fullt ut og begrunner dette 

med at hvis det skal foreligge et senket beviskrav ved de subjektive forhold, vil det føre til at 

det brukes samme hensyn på ny ved de som allerede ligger til grunn for utforming av forsetts 

krav.137 

Også Løvlie er klar i sin tale. Han mener å bruke et senket beviskrav i slike tilfeller vil for det 

første føre til: 

 

«[At]det gis anvendelse for de ytre fenomener det sluttes fra, og hvor det ikke er grunn til å fravike det 

alminnelige strafferettslige beviskravet. For det andre tilslører et slikt krav at det beror på en fortolkning 

eller verdivurdering hvilket innhold konstituerende kriterier for indre fenomener skal ha.»138 

 

Med støtte fra rettspraksis og rimelighetsbetraktninger kan det derfor utfra en helhetsvurdering 

legges til grunn at beviskravet gjelder fult ut for de subjektive forhold. Forsettet i strl. § 130 må 

derfor bevises på lik linje som det tradisjonelle strafferettslige beviskravet.  

Oppsummert illustrerer beviskravet at det skal foreligge en høy grad av sannsynlighet for at et 

straffbart forhold skal kunne legges til grunn.  

 

                                                 
134 Rt.2007 s. 1217 avsnitt 64 
135 Andenæs (2009) s. 161 
136 Rt.2010 s. 655 avsnitt 24 
137 Strandbakken (2003) s. 396 
138 Løvlie (2014) s. 356 
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7 AVSLUTTENDE REFLEKSJONER 

Fremtiden i Syria går en usikker tid i møte. Det trer i kraft ulike våpenhvileavtaler men de blir 

like fort brutt. I august i år la Amnesty International frem en rapport hvor det kom frem hårrei-

sende beretninger om tortur og grusom mishandling som begås i de syriske fengsler. Ved an-

komsten til fengselet har man blitt møtt med å bli banket opp av gummikøller, metallstenger 

eller elektriske kabler. Kvinner er også blitt utsatt for voldtekt av mannlige vakter. Dette blir 

brukt som et systematisk middel for å knuse motstandere og brukes for enhver som anses å gå 

imot regjeringen. Rapporten viser at IS også begår de samme overgrep mot de sivile. 

 

Bombingen av nødhjelpskonvoien i Aleppo 19. september i år hvor 20 mennesker ble drept, 

føyer seg inn i rekken av mulig begått krigsforbrytelser i Syria. Den amerikanske utenriksmi-

nisteren har uttalt at han ønsker å etterforske Russland og det syriske regimet for mulig begått 

krigsforbrytelse. Det er imidlertid vanskelig å stille de til ansvar ved ICC, når hverken Syria 

eller Russland har sluttet seg til den. En mulighet er at FNs sikkerhetsråd henviser situasjonen 

til domstolen, men det er vanskelig å tenke seg til en slik mulighet når Russland er delaktig i 

forbrytelsene. Mye kan derimot endre seg ved et regimeskifte i Syria. 

 

Avhandlingens mål var å undersøke om Norge har de tilstrekkelig rettsmidler til å straffefor-

følge mistenkte krigsforbrytelser begått i Syria. Vi har gått et stort steg i riktig retning med våre 

nye nasjonale bestemmelser som medfører at vi kan straffeforfølge fremtidige krigsforbrytere. 

Således oppfyller vi våre internasjonale forpliktelser. Bakteppet er at de som har begått krigs-

forbrytelser før bestemmelsenes ikrafttreden ikke kan bli straffet for lovens lengste straff på 30 

år. For gamle krigsforbrytere vil Norge fremdeles fremstå som en fristat. 

 

Ideen om at Norge er en fredsnasjon har lenge vært vårt fremste varemerke internasjonalt. 

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår og vi tildeler blant annet 

Nobels fredspris, slik at innsatsen for fred gjenspeiler seg på derfor på flere måter. Konfliktløs-

ning og bidrag til forsoning er sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk men samtidig er det et 

tankekors at vi selger våpen til autoritære regimer og diktaturer. 

 

Ser man på verdensbildet i dag er det et meget stort problem at krigsforbrytelser blir begått uten 

at enkeltpersoner eller statssjefer blir stilt til ansvar. I mange tilfeller er det slik at kriminelle 

handlinger i andre land ikke er straffbare på lik linje som i Norge eller at politiske ledere som 

har begått en alvorlig forbrytelse fremdeles sitter ved makten slik at de ikke blir straffeforfulgt. 

Forbrytelser begått av ledere i andre land kan også ha midler for å hindre at det skjer straffefor-

følgning. Det må sees i lys av at hverken USA, Russland, Kina eller Israel har ratifisert Roma-

vedtektene og i tillegg truer med militærmakt hvis eksempelvis en amerikansk borger blir straf-

feforfulgt. Skal det hindres av flere unndrar seg straff i fremtiden må alle land ta sitt ansvar og 

vedta bestemmelser som omhandler de mest alvorlige forbrytelsene, i sin nasjonale lovgivning. 
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Spesielt vil det for pårørende og etterlatte som sitter igjen, være viktig at streng straff av krigs-

forbrytere gir de en viss tilfredshet, selv om det aldri kan kompensere for et tap.  

 

Det mest tragiske er at sivilbefolkningen i Syria er de fremste ofrene i krigen og det vises en 

sjokkerende mangel på respekt for deres liv og sikkerhet. At hundretusener blir drept eller at 

barn brukes som mål i krig er en fryktelig situasjon å se på. Et lyspunkt er at flere menneske-

rettighetsorganisasjoner, slik som Amnesty, fortløpende dokumenterer overgrep som blir begått 

i Syria. Dermed dannes det grunnlag for et fremtidig rettsoppgjør og på sikt vil forhåpentligvis 

rettferdigheten seire. For det som skjer i Syria i dag er avskyelig, og en skandale verden ser på 

fra kjølig avstand. 
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