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1 Innledning  
 
1.1 Presentasjon av tema og problemstillinger  
I denne masteroppgaven behandler jeg reglene om økonomisk utroskap, og deres forhold til 
reglene om korrupsjon. Økonomisk utroskap innebærer at en person, som styrer eller har tilsyn 
med interessene til en annen, handler i strid med disse interessene.1 Handlingen må foretas for 
å oppnå en vinning for seg selv eller andre, eller for å skade prinsipalen. Korrupsjon, et bedre 
kjent fenomen, innebærer at en person gir eller får en bestikkelse, i kraft av stillingen, vervet 
eller oppdraget personen har. 
 
Den rettslige reguleringen av korrupsjon var frem til 2003 spredt i lovgivningen. Korrupsjon i 
private forhold ble til dels regulert av bestemmelsene om økonomisk utroskap. I 2003 ble kor-
rupsjon utskilt i egne bestemmelser, og utroskapsbestemmelsene bestod for seg selv.2 I forbin-
delse med utskillelsen, kan det settes spørsmålstegn ved betydningen av utskillelsen for utros-
kapsbestemmelsen. Det kan spørres om utroskapsbestemmelsens virkeområde er endret som 
følge av utskillelsen. Videre oppstår det spørsmål om de to regelsettene fungerer side om side. 
En gjennomgang av de rettskildene som foreligger, kan tyde på at ikke alle forhold mellom de 
to regelsettene er vurdert. 
 
I oppgaven reiser jeg to hovedproblemstillinger. Den første problemstillingen er hvilken betyd-
ning korrupsjonsutskillelsen har hatt for anvendelsen av bestemmelsen om økonomisk utro-
skap. Problemstillingen tar utgangspunkt i utroskapsbestemmelsen, og drøftes særlig i tilknyt-
ning til spørsmålet om omdømmetap er relevant ved utroskap. Den andre problemstillingen er 
om, og i så fall i hvilke tilfeller, utroskap og korrupsjon skal anses som samme straffbare for-
hold. Problemstillingen har betydning for bestemmelsenes anvendelse i konkurrens, og for sub-
sumsjonsendring fra den ene til den andre bestemmelsen. 
 
1.2 Aktualitet  
Både korrupsjon og økonomisk utroskap blir jevnlig behandlet i rettssystemet og omtalt i me-
dia. Begge forholdene er alvorlige former for økonomisk kriminalitet, som er vanskelig å av-
sløre fordi de ofte foretas i skjul av lovlige virksomheter. Korrupsjon er ikke ansett for å være 
et utbredt problem i Norge, men rettspraksis viser at det forekommer. På tross av økt fokus på 
forebyggelse, antar Økokrim at trusselen for økonomisk kriminalitet, og korrupsjon spesielt, vil 

                                                
1  Personen det handles mot vil i hovedsak bli kalt prinsipalen eller fornærmede 
2  Nærmere om utskillelsen i kapittel 3.5  
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øke i tiden fremover.3 Dette kommer blant annet av at norsk næringsliv opererer i korrupsjons-
utsatte land, samt at Norge gir bistand til slike land.4 Internt i Norge har det også blitt avdekket 
alvorlige korrupsjonssaker de siste årene, noe Jotun-saken og Unibuss-saken er eksempler på.5 
 
Økonomisk utroskap er nok mindre kjent i befolkningen, men det er fremdeles aktuelt. De siste 
månedene har flere utroskapssaker dukket opp i media. I den såkalte Boligbygg-saken er en 
konsulent anmeldt og etterforskes for grov utroskap.6 I oktober 2017 ble en salgssjef i Kongs-
berg-gruppen dømt for grov utroskap.7 Dommen er ikke rettskraftig, men viser at utroskap fo-
rekommer, også i store og anerkjente norske selskaper. Videre viser tall fra Politidirektoratet at 
antall anmeldelser for grovt utroskap har økt betraktelig fra 2010 til 2014.8 I 2010 var antallet 
anmeldelser av grovt utroskap på 79, mens det i 2014 var 228. Økning var således på 188 %. I 
tillegg antas det å være store mørketall.9 Undersøkelser har også vist at 1 av 10 virksomheter 
avdekket utro tjenere blant egne ansatte i løpet av de siste to årene.10 Tallene viser at reglene 
for økonomisk utroskap fortsatt har relevans i vårt strafferettslige system. 
 
Statistisk synes det å være et forhold mellom utroskap og korrupsjon. I 2014 økte anmeldelsene 
av grovt utroskap med 70 %, mens anmeldelsene av korrupsjon gikk ned 70 %.11 Tallene kan 
tyde på at forholdet mellom utroskap og korrupsjon også i praksis anses vanskelig. I tillegg kan 
tallene se ut til at noen virksomheter synes det er bedre å anmelde for utroskap enn korrupsjon, 
da korrupsjon ofte anses som en mer alvorlig straffbar handling og tar seg dårligere ut for be-
driften.  
 
1.3 Avgrensninger  
Temaet økonomisk utroskap og forholdet til korrupsjon er svært vidt, og åpner for mange ulike 
problemstillinger. Av hensyn til oppgavens omfang må temaet derfor avgrenses noe. I og med 
at utroskapsbestemmelsene tidligere ble brukt ved korrupsjonshandlinger i private forhold, av-
grenses det mot korrupsjon i offentlige forhold. Utroskapsbestemmelsens forhold til andre straf-
febud vil ikke bli behandlet. Praksis som dreier seg om forholdet mellom utroskap og underslag 

                                                
3  Økokrim (2015) s. 6  
4  Se f. eks. HR-2017-1776-A om en juridisk direktør i Yara som bestakk to offentlige tjenestemenn i Libya og 

India  
5  Se LA-2016-184310 om den såkalte Jotun-saken og HR-2016-1834-A om Unibuss-saken  
6  Gjernes (2017)  
7  Asker og Bærum tingretts dom 17. oktober 2017   
8  Økokrim (2015) s. 12, se tabell 1  
9  Økokrim (2015) s. 15  
10  Næringslivets sikkerhetsråd (2017) s. 36 – ”utro tjenere” defineres ikke i rapporten, slik at det er noe uklart 

hva undersøkelsen legger i begrepet  
11  Økokrim (2015) s. 12  
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vil nevnes, men da i hovedsak for å belyse forholdet mellom utroskap og korrupsjon. Videre 
avgrenses det mot grov utroskap, grov korrupsjon og påvirkningshandel, som er en form for 
korrupsjon. Mange avgjørelser vil dreie seg om grov utroskap og/eller grov korrupsjon, men 
avgjørelsene brukes da for å vurdere rettsanvendelsen. Til slutt avgrenses det mot forsøk og 
medvirkning.  
 
I delkapittelet om persongalleriet ved utroskap vurderes det hvem som kan begå og være offer 
for utroskap.12  Av omfangs- og relevanshensyn vil spørsmålet om en person kan være utro mot 
seg selv, for eksempel der personen er eneaksjonær eller eier mesteparten av et selskap, be-
handles kort. Utroskap i konsernforhold drøftes ikke. 
 
1.4 Videre fremstilling  
Den videre fremstillingen er inndelt i fem kapitler. I kapittel 2 redegjør jeg for relevante retts-
kilder og metodiske problemstillinger. Kapittelet er skilt ut fra innledningen på grunn av den 
strafferettslige metodiske problemstillingen knyttet til legalitetsprinsippet. I kapittel 3 redegjør 
jeg for utroskapsbestemmelsen, og særlig dens formål, persongalleri og skyldkrav. Av struktur-
messige årsaker drøftes utroskapshandlingen i kapittel 4. Videre redegjør jeg for korrupsjons-
utskillelsen og innholdet i korrupsjonsreglene i kapittel 3.  
 
Oppgavens hovedproblemstillinger besvarer jeg i kapittel 4 og 5. I kapittel 4 drøftes vilkåret 
”handler mot en annens interesse” i utroskapsbestemmelsen. Betydningen av korrupsjonsutskil-
lelsens innvirkning på utroskapsbestemmelsen drøftes i tilknytning til spørsmålet om omdøm-
metap er relevant i utroskapsvurderingen. Betydningen av om utroskap og korrupsjon skal anses 
som samme eller ulike straffbare forhold, drøftes i kapittel 5. Avsluttende betraktninger gis i 
kapittel 6.   

                                                
12  Se kapittel 3.3 
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2 Rettskildebildet    
 
2.1 Gjeldende rett 
Økonomisk utroskap og korrupsjon reguleres av henholdsvis straffeloven 200513 §§ 390–391 
og §§ 387–388. Frem til ikrafttredelsen14 av den nye straffeloven i 2015, regulerte straffeloven 
190215 gjeldende rett. Økonomisk utroskap var da regulert av strl. 1902 §§ 275–276, mens kor-
rupsjon var regulert av §§ 276a–276b.  
 
Det følger av strl. 2005 § 3 at straffelovgivningen på handlingstidspunktet skal anvendes. Unn-
tak gjelder dersom den nye lovgivningen fører til et resultat som er gunstigere for den siktede, 
se § 3 første ledd annet punktum. Straffeloven 2005 vil sjelden føre til gunstigere resultat for 
siktede, fordi lovens krav til vinnings eller skades hensikt er endret til vinnings eller skades 
forsett. Endringen innebar at skyldkravet ble senket, ved at alle former for forsett ble inkludert. 
Dermed vil straffeloven 2005 på dette punkt medføre et mindre gunstig resultat for den siktede, 
slik at straffeloven 1902 anvendes dersom handlingen(e) skjedde før ikrafttredelsen i 2015. Det 
er altså lettere å domfelle for utroskap nå enn det var tidligere. 
 
Utover ovennevnte endring, viderefører straffeloven 2005 i stor grad tidligere gjeldende rett om 
økonomisk utroskap og korrupsjon.16 Til forskjell fra strl. 1902 § 275 er strafferammen ved 
utroskap senket fra tre til to år, uten at det har hatt betydning for straffenivået.17 Det ble også 
foretatt noen strukturelle og språklige endringer.  
 
2.2 Metode   
Oppgaven anvender strafferettslig metode, som ikke skiller seg nevneverdig fra alminnelig ju-
ridiske metode.18 Utgangspunktet tas i lovens ordlyd, som fastlegges ved tolkning av forarbei-
dene, rettspraksis, juridisk teori og reelle hensyn. På strafferettens område følger det av legali-
tetsprinsippet at loven er det primære rettsgrunnlaget.19 Grunnlaget for å ilegge straff skal såle-
des finnes i loven, mens de andre rettskildefaktorene kan bidra til tolkning av loven. Siden 
straffeloven 2005 i stor grad viderefører straffeloven 1902 hva gjelder økonomisk utroskap og 
korrupsjon, vil forarbeider, rettspraksis og teori vedrørende strl. 1902 §§ 275-276b være rele-
vant. 
 

                                                
13  Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (strl. 2005)  
14  Ved lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffeloven 2005  
15  Lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov (strl. 1902, opphevet)  
16  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 471 og s. 343  
17  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 346  
18  Eskeland (2015) s. 92  
19  Nygaard (2004) s. 68, legalitetsprinsippet drøftes nærmere i kapittel 2.3  
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Høyesteretts praksis er en særlig relevant kilde ved tolkningen av utroskapsbestemmelsen. 
Størst verdi har praksis vedrørende rettsanvendelsen. Praksis som dreier seg om straffeutmåling 
vil ha liten verdi for tolkningen av lovbestemmelsens innhold. Praksis om utmåling kan imid-
lertid belyse hvilke handlinger som innebærer økonomisk utroskap. Den kan også belyse for-
holdet mellom utroskap og korrupsjon. Videre er det usikkert hvor stor vekt praksis som dreier 
seg om utroskap i form av korrupsjon har for vurderingen av utroskapsbestemmelsen. Under-
rettspraksis kan være relevant og trekkes noen steder inn i oppgaven, enten i mangel av praksis 
fra Høyesterett eller for å belyse foreliggende praksis.  
 
Endringen til vinnings eller skades forsett i utroskapsbestemmelsen, vil kunne ha betydning for 
rettspraksis og avgjørelsenes prejudikatsverdi. I de tilfeller der det ble funnet bevist at det forelå 
vinnings hensikt, vil det nok etter endringen til vinnings forsett også bli straffet for utroskap. 
Dette fordi forsettskravet er utvidet. I tilfeller der vinnings eller skades hensikt ikke ble funnet 
bevist, kan det tenkes at det nå kunne blitt dømt for utroskap. Hadde det samme skjedd i dag, 
kan det tenkes at gjerningspersonen ikke hadde vinnings hensikt, men at han hadde tilstrekkelig 
vinnings forsett, for eksempel i form av sannsynlighetsforsett.  
 
Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 
er relevante rettskilder for oppgaven.20 Konvensjonene er gjort til norsk rett gjennom mennes-
kerettsloven21 § 2, og har forrang foran norske rettsregler, jf. mrl. § 3. De to konvensjonene er 
relevante både for vurderingen av legalitetsprinsippet i kapittel 2.3 og for straffeprosessuelle 
problemstillinger i kapittel 5.  
 
2.3 Legalitetsprinsippet  
Legalitetsprinsippet er et grunnleggende prinsipp i strafferetten. Prinsippet innebærer at ingen 
kan straffes uten et rettslig grunnlag,22 og kommer til uttrykk i Grunnloven23 § 96, strl. 2005 § 
14, EMK art. 7 og SP art. 15. 
 
Det følger av Grl. § 96 første ledd at ingen kan ”dømmes uten etter lov eller straffes uten etter 
dom”, og av strl. 2005 § 14 at strafferettslige reaksjoner bare kan ”ilegges med hjemmel i lov”. 
Strl. 2005 § 14 ble inntatt av informasjonshensyn og skal forstås likt som Grl. § 96 og EMK 
art. 7.24 Av EMK art. 7 følger det at ”no one shall be held guilty of any criminal offence on 

                                                
20  Den europeiske menneskerettskonvensjon 4. november 1950 (EMK) og FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter 16.desember 1966 (SP) 
21  Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettigheter i norsk rett (mrl.) 
22  Frøberg (2015) s. 46  
23  Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov (Grl.) 
24  Matningsdal (2017b) note 90  
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account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or 
international law at the time when it was committed”. Det samme fremgår av SP art. 15.  
 
Legalitetsprinsippet stiller både formelle og materielle krav til straffelovgivningen.25 Det for-
melle lovkrav innebærer at straff kun kan gis med hjemmel i formell norsk lov.26 Det materielle 
lovkrav innebærer at lovhjemmelen skal være presist formulert og ikke anvendes på tilfeller 
som ligger for fjernt fra ordlyden.27 
 
Tradisjonelt har ikke klarhetskravet i Grl. § 96 blitt tolket særlig strengt, jf. Rt-2014-238. Dom-
men, heretter kalt Hønsehaukdommen, dreide seg om en person som hadde skutt en totalfredet 
hønsehauk. Spørsmålet var om det kunne innfortolkes et vilkår om at avlivningen var ”påkrevd” 
i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven28 § 17 annet ledd annet punktum. Etter å ha 
påpekt at Grl. § 96 tradisjonelt ikke var tolket særlig strengt, uttalte førstvoterende at det i nyere 
høyesterettspraksis var ”fortatt en innstramming av kravet til presis beskrivelse av det objektive 
gjerningsinnholdet i straffebestemmelsen”29. Uttalelsen viser at klarhetskravet etter Grl. § 96 
ikke alltid har vært et strengt krav, men at det i de senere år har skjedd en innstramming. 
 
Etter EMK art. 7 foreligger det et strengt klarhetskrav. Kravet kommer til uttrykk i Rt-2009-
780, heretter kalt Derivatdommen. Saken dreide seg om hvorvidt det narkotiske stoffet GBL, 
som ikke stod på narkotikalisten, måtte anses som et derviat av GHB, som stod på listen. Høy-
esterett kom til at det ikke var tilfellet. Til tross for at GBL enkelt kunne omdannes til GHB, 
ville en tolkning av derivatregelen som omfattet GBL være en utvidende tolkning som krenket 
EMK art. 7. Førstvoterende uttalte at ”[f]or at hjemmelskravet etter EMK artikkel 7 skal være 
oppfylt, må imidlertid beskrivelsen være så klar at det i de fleste tilfeller ikke er tvil om hvorvidt 
handlingen omfattes av bestemmelsen”.30 Med grunnlag i EMDs praksis, ble det fremholdt at 
generelle lovbestemmelser ikke alltid ville være like presise. Det kunne være nødvendig å be-
nytte vage formuleringer, for at reglene kunne tilpasses samfunnsutviklingen.31 Av dommen 
kan vi utlede at klarhetskravet etter EMK krever at bestemmelsen skal være så klar at det ikke 
er tvil om hvorvidt handlingen omfattes, men at det likevel kan forekomme vage formuleringer 
også på strafferettens område.  
 

                                                
25  Se Strandbakken (2014) s. 192 flg. om det formelle lovkrav og s. 195 flg. om det materielle lovkrav  
26  Eskeland (2015) s. 100 
27  Frøberg (2015) s. 47 
28  Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold  
29  Se Rt-2014-238 avsnitt 15 
30  Se Rt-2009-780 avsnitt 21, synspunktet er fulgt opp i Rt-2010-481 avsnitt 22-24 
31  Se Rt-2009-780 avsnitt 21  
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I Hønsehaukdommen ble det uttalt at Grl. § 96 stilte samme krav til klarhet som EMK art. 7.32 
Det ble vist til Rt-2012-313 hvor det ble uttalt at manglende støtte i ordlyden ikke ble avhjulpet 
av at lovgiver utvilsomt ønsket å ramme forholdet. Et eksempel på at lovgiver utvilsomt har 
ønsket å ramme forholdet, men hvor klarhetskravet medførte at det ikke kunne straffes, er Rt-
2012-1211. Saken dreide seg om hvorvidt ytringer fremsatt i en blogg var offentlig, og således 
straffbart etter strl. 1902 § 140 jf. § 7. Ankeutvalget kom til at ytringene ikke var straffbare. Det 
ble påpekt av førstvoterende at handlingene var klart straffverdige, og at lovgiver utvilsomt 
ønsket å ramme slike forhold. Straffbarheten måtte imidlertid følge av loven, hvilket det da ikke 
gjorde. Flertallet kom til at ”[k]larhetskravet etter grunnloven § 96 og EMK artikkel 7 ikke er 
tilfredsstilt”, og det straffverdige forholdet var således ikke straffbart.33 
 
Etter dette stilles det et strengt klarhetskrav både etter Grl. § 96 og EMK art. 7. Det åpnes 
imidlertid for generelle lovbestemmelser, også på strafferettens område, hvor det er nødvendig 
med vage formuleringer. I forlengelsen av det ovennevnte oppstår det spørsmål om hvorvidt en 
svært vid og generelt utformet utroskapsbestemmelse er i samsvar med legalitetsprinsippets 
klarhetskrav. Det har i juridisk teori blitt tatt til orde for at bestemmelsen om økonomisk utro-
skap i økende grad brukes som en generalklausul.34 En generalklausul er nettopp en svært ge-
nerelt utformet lovbestemmelse.35 Det har ikke vært ønskelig med en generalklausul for øko-
nomisk kriminalitet,36 hvilket tilsier at det bør utvises forsiktighet med å anvende utroskapsbe-
stemmelsen vidt.  
 

  

                                                
32  Se Rt-2014-238 avsnitt 18  
33  Se Rt-2012-1211 avsnitt 22  
34  Se f. eks. Stordrange (2014) s. 118, hvor han hevder at påtalemyndigheten bruker utroskapsbestemmelsen i 

videre grad for å ramme nye lovbrudd 
35  Gisle (2011)   
36  Se f. eks. NOU 2002:4 s. 83 
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3 Om økonomisk utroskap og utskillelsen av korrupsjon 
 
3.1 Innledende om utroskapsbestemmelsen  
Dette kapittelet dreier seg om utroskapsbestemmelsen generelt, og jeg vil redegjøre for bestem-
melsens formål, persongalleri og skyldkrav. I tillegg vil jeg redegjøre for utskillelsen av kor-
rupsjonsbestemmelsene, og kort redegjøre for hva bestemmelsene innebærer.  
 
Hjemmelen for økonomisk utroskap finner vi som tidligere nevnt i strl. 2005 § 390 første ledd. 
Bestemmelsen lyder som følger:  
 

”Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn 
med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller 
om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.” 

 
Reguleringen av utroskap stammer fra Tyskland, hvor mellommenn hadde en straffesanksjonert 
plikt til å ivareta sin prinsipals interesser.37 I Norge ble utroskap først regulert av kriminalloven 
§ 8.38 Bestemmelsen ble revidert i 1890, hvor flere av formuleringene som senere ble fulgt opp 
i strl. 1902 § 275, ble inntatt. Dagens ordlyd fikk vi da straffeloven 2005 trådte i kraft i 2015.  
 
3.2 Formålet bak utroskapsbestemmelsen   
Formålet bak reglene om økonomisk utroskap er i utgangspunktet å beskytte den tillit en person 
har vist en annen, ved å la denne ivareta sine interesser. Bestemmelsens tittel ”utroskap” gir til 
en viss grad uttrykk for formålet, ved at gjerningspersonen ikke er tro mot den han ivaretar 
interessene til. I forarbeidene formuleres formålet som at bestemmelsen skal ”sikre lojal opp-
treden fra personer som har et særlig ansvar eller vises en særlig tillit”.39 Bestemmelsen skal 
altså ivareta et tillitsforhold mellom to personer, og innebærer en hjemmel for å straffe brudd 
på tilliten.  
 
Utroskapsbestemmelsen er ikke en primærhjemmel for lojalitetsplikt i kontraktsforhold.40 Lo-
jalitetsplikten som foreligger mellom partene må ha et rettslig grunnlag, for eksempel en avtale 
mellom partene, lov eller en ulovfestet vurdering av hva som anses illojalt.41 Overtredelse av 
lojalitetsplikten vil således ikke kunne straffes som utroskap, dersom lojalitetsplikten ikke har 

                                                
37  Hurwitz (1955) s. 469  
38  Lov angaaende Forbrydelser af 20de August 1842 (kriminalloven)  
39  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 345  
40  Horn (2008) s. 337  
41  Stordrange (2014) s. 36  
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et rettslig grunnlag. Jeg kommer nærmere inn på hva som ligger i lojalitetsplikten og når brudd 
på lojalitetsplikten kan anses som utroskap i kapittel 4.  
 
Straffebudets betegnelse ”økonomisk utroskap” tyder på at bestemmelsen verner økonomiske 
interesser og/eller at handlingen er gjort med et økonomisk formål for øye. Bestemmelsen har 
imidlertid aldri utelukkende vernet om prinsipalens økonomiske interesser. Ifølge forarbeidene 
til kriminalloven § 8 omfattet ”anliggende” både økonomiske og andre anliggende.42 Forarbei-
dene til straffeloven 2005 fremholder også at bestemmelsen verner både økonomiske og ikke-
økonomiske interesser.43  
 
Bestemmelsen har derimot vært ansett for å innebære en endring i den økonomiske stilling ved 
at handlingen må være foretatt for å oppnå en økonomisk vinning eller skade.44 Det følger mot-
setningsvis av forarbeidene til straffeloven 2005 at ”verken vinningen eller skaden må være av 
økonomisk art”, for eksempel ved at handlingen skader prinsipalens navn eller rykte.45 Det har 
med straffeloven 2005 skjedd en utvidelse av bestemmelsen om økonomisk utroskap, ved at 
vinninger og skader av ikke-økonomisk art er omfattet. Det kan stilles spørsmål om utvidelsen 
av vinnings- og skadevilkåret er i samsvar med legalitetsprinsippets klarhetskrav. Utviklingen 
trekker i retning av at bestemmelsen anvendes som en form for generalklausul, i tillegg til at 
bestemmelsen mister sitt økonomiske aspekt.  
 
3.3 Persongalleriet  
3.3.1 Gjerningspersonen   
Økonomisk utroskap foretas av en person som ”styrer eller har tilsyn med” en annens interesser. 
Vilkåret tilsvarer det som gjaldt etter strl. 1902 § 275. Dersom personen ikke styrer eller har 
tilsyn med interessene, vil ikke utroskapsbestemmelsen komme til anvendelse selv om personen 
handler i strid med den andres interesser.  
 
Lovens ordlyd tilsier ikke at gjerningspersonen må inneha en formell stilling i form av et ar-
beidsforhold. Etter ordlyden er alle som på en eller annen måte styrer eller har tilsyn med inter-
essene til en annen omfattet. Ofte innebærer posisjonen at personen har en representasjonsmyn-
dighet, for eksempel i form av en lederstilling, som styremedlem, verge, bobestyrer og fullmek-
tig.46 Offentlig tjenestemenn, embetsmenn og ombudsmenn er også omfattet av bestemmel-
sen.47 Likeså er tilsyn av rent faktisk art omfattet, se for eksempel LB-2014-68647. I denne 

                                                
42  Indst. O. VIII s. 8 andre spalte  
43  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 471   
44  Skeie (1938) s. 429  
45  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 472  
46  Matningsdal (2017a) s. 1055  
47  Matningsdal (2017a) s. 1055 jf. Rt-1956-1165, Rt-1962-282 og Rt-1967-1211 
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saken ble en avdelingsleder og senere anleggsleder i et entreprenørfirma dømt for grov utro-
skap. Entreprenørfirmaet skulle kjøpe en boligrigg fra et konkursbo, som avdelingslederen i 
stedet kjøpte på vegne av seg selv og en annen.  
 
Spørsmålet for lagmannsretten var om tiltalte falt innenfor lovens krav om at han handlet mot 
selskapets interesser som han styrte eller hadde tilsyn med. Det ble uttalt at avgjørelsen måtte 
tas etter den funksjon han hadde i oppdraget. Flertallet fant at tiltalte hadde som oppgave å føre 
tilsyn med at selskapet skaffet seg aktiva fra boet på en for selskapet best mulig måte. Det 
avgjørende var altså den funksjon tiltalte hadde i selve oppdraget, ikke at han var ansatt som 
avdelings- og anleggsleder. Dommen ble avsagt under dissens på dette punkt, hvilket svekker 
dens rettskildemessige vekt. Det styrker imidlertid vekten at Høyesterett nektet anken over 
dommen fremmet.  
 
Lovens ordlyd gir heller ikke svar på om utroskap kun kan begås av fysiske personer, eller om 
også juridiske personer er omfattet. Ordlyden ”den” tilsier at utroskap kan utføres av både fy-
siske og juridiske personer. Spørsmålet er ikke tatt opp i teorien, og i praksis er det hovedsakelig 
fysiske personer som dømmes for utroskap. Det kan imidlertid tenkes at et selskap ivaretar 
interessene til et annet selskap, for eksempel som forretningsfører, og på den måten regnes som 
gjerningsperson.  
 
Spørsmålet er så hva det vil si å styre med interessene til en annen. Ordlyden ”styrer (...) med 
en annens interesser” tilsier at personen må ha en overordnet eller ledende stilling. Å styre en 
annens interesser tyder på at personen har blitt vist en særlig tillit, hvilket som regel gjelder for 
mer overordnede stillinger. Ordlyden tilsier også at stillingen må være selvstendig, i form av at 
personen er fri i sin utførelse av stillingen og i stor grad kan handle på egenhånd.  
 
Tolkningen av ordlyden støttes av forarbeidene til straffeloven 1902. Ifølge forarbeidene gjaldt 
bestemmelsen om utroskap i utgangspunktet ikke personer som ”i en eller anden underordnet 
Stilling har med Andres Sager at gjøre, saasom f. Ex. Regningsbud”.48 Med utroskapsbestem-
melsen ble det ifølge forarbeidene tatt sikte på å ramme ”Personer, der som Værger, Bobesty-
rere, Selskabsdirektører, Prokurister, Procesfuldmægitge o. lign. med bindende Virkning kan 
handle paa en Andens Vegne”.49 Utroskapsbestemmelsen siktet altså i utgangspunktet på å om-
fatte overordnede stillinger.  
 
Ifølge rettspraksis er det derimot ikke et krav om at stillingen må være overordnet, jf. blant 
annet Rt-1976-994. Saken gjaldt en selger som av byretten var frifunnet for utroskap, fordi hans 

                                                
48  SKM II: Motiver (1885) s. 243 første spalte  
49  SKM II: Motiver (1885) s. 243 første spalte  
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stilling ikke var omfattet av vilkåret ”styrer eller har tilsyn med annens anliggender”. Høyeste-
rett kom til at byrettens dom måtte oppheves. Det ble lagt vekt på at selgeren kunne handle på 
egen hånd og at han dermed har en tilstrekkelig selvstendig stilling. Stillingens underordnede 
karakter ble det ikke lagt vekt på. Synspunktet ble fulgt opp i forarbeidene til straffeloven 2005, 
hvoretter stillingen må være selvstendig, men ikke overordnet.50  
 
Etter dette innebærer altså styrestillingen at personen har en selvstendig stilling, men den 
trenger ikke være overordnet.  
 
Det neste spørsmålet er hva tilsyn med en annens interesser innebærer. En ordlydsfortolkning 
av alternativet ”tilsyn med en annens interesser” tilsier at det heller ikke her er krav om en 
overordnet stilling. En person kan ha en tilsynsfunksjon uten å ha en ledende eller overordnet 
stilling. Ordlyden tilsier også at kravene til stillingens selvstendighet ikke er like høye. Når 
personen kun fører tilsyn med interessene, er det mulig at den i stor grad er underlagt andre.  
 
I forarbeidene har tilsynsstillingens selvstendighet vært diskutert. Straffelovkommisjonen fore-
slo i forbindelse med innføringen av straffeloven 2005 at bestemmelsen om utroskap kun skulle 
ramme overtredere med en mer selvstendig stilling.51 Det ble vist til at bestemmelsen om utro-
skap skulle sikre lojal opptreden fra personer som var gitt et særlig ansvar eller vist en særlig 
tillit. Ifølge kommisjonen ville tyveri- eller underslagsbestemmelsen kunne brukes mot perso-
ner med underordnede og mindre selvstendige stillinger.  
 
Kommisjonens synspunkt ble motgått av flere høringsinstanser og departementet.52 Ifølge de-
partementet kan personer som fører tilsyn også volde skade for prinsipalen, uten at de har en 
særlig selvstendig stilling. Departementet viser til at det i rettspraksis ikke har blitt stilt særlig 
høye krav til selvstendighet ved tilsynsalternativet. Særlig vises det til Rt-1992-1463. I denne 
saken hadde en vekter stjålet for ca. 100 000 kroner fra mer enn 30 bedrifter han hadde vakt-
oppdrag for. Spørsmålet for Høyesterett var om vekteren kunne dømmes for utroskap mot sin 
arbeidsgiver, vekterselskapet.   
 
Høyesterett delte seg i et flertall og et mindretall. Mindretallet mente at forholdet ikke kunne 
dømmes som utroskap mot vekterselskapet, da vekteren hadde en ”helt underordnet karakter og 
[var] helt undergitt arbeidsgivers instrukser”. Flertallet kom til at forholdet kunne dømmes som 
utroskap, til tross for den underordnede og uselvstendige stillingen. Annenvoterende uttalte, på 
vegne av flertallet, at det ”neppe [bør] stilles krav om noen høy grad av selvstendighet for den 

                                                
50  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 472  
51  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 344  
52  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 345  
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som har i oppdrag å føre tilsyn med en annens anliggender, og som herunder forgår seg som 
beskrevet i § 275”. Annenvoterende viste til at lovens ordlyd ikke kunne anses for å oppstille 
et slikt krav om selvstendighet for tilsynsalternativet. Straffverdigheten ved forholdet tilsa også 
at forholdet ble rammet av bestemmelsen. Annenvoterende uttalte at ”[d]ersom hans forhold 
likevel bare kan straffes som tyveri, betyr det at en vesentlig og straffverdig side ved forholdet 
ikke er belagt med straff”. Flertallet kom etter dette til at det kunne dømmes for utroskap mot 
vekterselskapet.  
 
Dommen ble avsagt under dissens, hvilket svekker dens rettskildemessige vekt. Synspunktet til 
flertallet ble imidlertid fulgt opp av departementet. I forarbeidene uttaler departementet at også 
personer som utøver tilsyn uten å ha en overordnet stilling har anledning til å skade prinsipa-
len.53 På lik linje med flertallet i Rt-1992-1463 finner departementet at en vesentlig og straff-
verdig side ved overtredelsen vil falle utenfor straffeansvar dersom man kun dømmer for tyveri 
eller underslag. Synspunktet om at tilsynsstillingen ikke krever høy grad av selvstendighet må 
etter dette anses for å ha god rettslig forankring.  
 
Synspunktet kan likevel kritiseres. Utroskapsbestemmelsen ser ut til å utvides utover hva som 
var meningen med bestemmelsen i utgangspunktet når underordnede og uselvstendige stillinger 
omfattes. Det kan også diskuteres om en vesentlig straffverdig side vil falle utenfor dersom det 
dømmes for tyveri og underslag. Både underslag og utroskap verner om tilliten en person har 
fått av en annen til å ivareta den annens interesser eller penger. I tillegg er strafferammene for 
de to lovbruddene like. Ved underslag kan man også subsumere en handling som grov som 
følge av brudd på den særlige tillit som er vist. I den aktuelle saken ville imidlertid den straff-
verdige siden overfor vekterselskapet ikke komme frem dersom det kun ble straffet for tyveri 
eller underslag. Utroskapen skjedde mot arbeidsgiveren, ikke mot bedriftene han stjal fra. Jeg 
er enig i at de straffbare handlingene overfor arbeidsgiveren kom best frem ved å også straffe 
for utroskap. Dersom spørsmålet hadde vært om vekteren hadde begått utroskap overfor bedrif-
tene han stjal fra, ville derimot straffverdigheten kommet godt nok frem ved å dømme for tyveri 
eller underslag.   
 
Tilsynsstillingen behøver etter dette verken å være av overordnet eller av selvstendig karakter. 
Det avgjørende synes å være at tilsynsstillingen innebærer en mulighet til å skade prinsipalen.  
 

                                                
53  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 345  
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3.3.2 Fornærmede  
Utroskap begås etter ordlyden mot ”en annen”, som kan være en fysisk eller en juridisk per-
son.54 Ordlyden tilsier at en fysisk person ikke kan begå økonomisk utroskap mot seg selv, da 
det ikke vil være snakk om ”en annen” som er fornærmet. Heller ikke enkeltmannsforetak kan 
begå utroskap mot seg selv.55 
 
Ordlyden gir ikke svar på om en juridisk person, hvor gjerningspersonen sitter på eiersiden, vil 
være ”en annen” enn gjerningspersonen.56 Problemstillingen er for kommanditt- og aksjeselsk-
aper drøftet i to prinsipielle avgjørelser; Rt-1993-513 og Rt-1994-1002. I førstnevnte sak var 
midler overført fra et selskap til et annet innenfor samme konglomerat, hvor de samme interes-
sentene var eiere av alle selskaper og samtykket i overføringene. I den andre saken hadde en 
eneaksjonær, som også var styreformann og daglig leder, overført 257 000 kroner av selskapets 
midler til seg selv.  
 
I Rt-1993-513 ble det uttalt at ”den valgte selskapsform må respekteres og gis gjennomslag” 
slik at eierne ikke kunne se bort fra selskapsformen. Uttalelsen ble tillagt betydelig vekt i Rt-
1994-1002, hvor førstvoterende også kom til at selskapet måtte anses som ”en annen” enn gjer-
ningspersonen.57 I ansvarlige selskaper er det antatt at en eier kan være utro mot de andre med-
eiernes andeler, men ikke mot sin egen andel.58 
 
3.3.3 Forholdet mellom gjerningspersonen og fornærmede  
Utroskapsforbrytelsen består normalt i et misbruk av et tillitsforhold.59 Dette fordi de personer 
som rammes av utroskapsbestemmelsen, slik som styremedlemmer, daglige ledere, banksjefer, 
avdelingsledere og andre i ledende stillinger, er vist en særlig tillit. Også personer med tilsyns-
stillinger, som ikke i like stor grad er vist en særlig tillit, må opptre lojalt ovenfor sin prinsipal. 
Personer i slike stillinger har som nevnt en særlig mulighet til å skade prinsipalen.   
 
Etter Andenæs’ syn er det ikke en nøyaktig definisjon å si at utroskap innebærer misbruk av et 
tillitsforhold.60 Sannsynligvis sikter han til at det er naturlig å se på forholdet mellom gjernings-
personen og hovedmannen som et tillitsforhold når stillingen beror på en kontrakt, et valg eller 
offentlig oppnevning. Å se på utroskap som misbruk av tillitsforhold kan derimot bli unaturlig 

                                                
54  Stordrange (2014) s. 59  
55  Stordrange (2014) s. 66  
56  Problemstillingen drøftes nærmere i Stordrange (2014) kap. 5  
57  Se Rt-1993-513 s. 518 og Rt-1994-1002 s. 1003  
58  Se Stordrange (2014) s. 67 flg.  
59  Andenæs (2008) s. 412  
60  Andenæs (2008) s. 412  
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dersom gjerningspersonen er en verge som har sin stilling i kraft av loven. Ifølge Andenæs 
rammes også fødte verger av bestemmelsen, for eksempel foreldre, jf. vergemålsloven61 § 3.62 
Skal man da snakke om et tillitsforhold, må man ifølge Andenæs se det slik at det er lovgiv-
ningen som viser foreldrene den tillit de får ved å styre barnets interesser. Andenæs’ syn er i og 
for seg riktig, men foreldrene har ikke et mindre sterkt tillitsforhold til barnet fordi de har fått 
tilliten gjennom loven. Det samme må gjelde i andre vergeforhold. Et eksempel hvor et verge-
forhold var grunnlag for idømmelse av utroskap, er HR-2017-473-U. I saken var en ektemann 
verge for sin syke kone, og hadde således en myndighet og et tillitsforhold han ellers ikke ville 
hatt.   
 
Et særlig spørsmål er om utroskapsbestemmelsen krever at forholdet mellom gjerningspersonen 
og den fornærmede må være av permanent karakter eller om enkeltstående oppdrag er omfattet.  
 
Ordlyden gir liten veiledning for spørsmålet om enkeltstående oppdragstakere er omfattet. Fler-
tallsformuleringen ”interesser” kan tilsi at det må dreie seg om flere interesser, og at enkeltstå-
ende oppdrag dermed faller utenfor. Ifølge Stordrange kan ikke ordlyden tolkes slik at gjer-
ningsmannen skal ivareta flere eller permanente interesser.63 Jeg er enig i at ordlyden ikke kan 
leses slik. Det er vanskelig å definere hva som er én interesse og hva som er flere interesser. I 
mange tilfeller ivaretar gjerningspersonen kun økonomiske interesser, hvilket også enkeltstå-
ende oppdragstakere kan gjøre. Gjerningspersonen må ikke ivareta flere interesser, for eksem-
pel i form av både økonomiske og ideelle interesser. 
 
Forarbeidene nevner ikke spørsmålet om oppdragstakere er omfattet, og det finnes lite retts-
praksis som vurderer spørsmålet. I Rt-1955-828 ble en eiendomsmegler og forretningsfører 
dømt for utroskap og underslag ved at han blant annet hadde overført interessenters penger til 
et annet byggeselskap enn han var forretningsfører for. Dommen vurderte ikke uttrykkelig hvor-
vidt oppdragstakere var omfattet, men det at en eiendomsmegler og forretningsfører allerede i 
1955 ble dømt for utroskap, taler for at også oppdragstakere er omfattet. Oppdraget i den aktu-
elle saken tyder imidlertid på at det var et oppdrag av mer langvarig karakter. Enkeltstående 
oppdrag synes omfattet av allerede nevnte LB-2014-68647 hvor det ble uttalt at også ”den som 
misbruker et enkeltstående oppdrag kan antakelig straffes”.64  
 

                                                
61  Lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål  
62  Andenæs (2008) s. 413  
63  Stordrange (2014) s. 28 
64  Se LB-2014-68647 under ”Rettslige utgangspunkter - problemstillinger”  
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I juridisk teori har spørsmålet om oppdragstakere er omfattet, vært diskutert. Andenæs hevder 
at ordlyden ikke passer så godt på eiendomsmeglere, men han skriver at enkeltstående oppdrag 
bør rammes ut fra reelle hensyn.65 Hvilke reelle hensyn Andenæs legger vekt på, skriver han 
ikke noe om. Stordrange kan ikke se at ordlyden motsier en løsning som omfatter enkeltstående 
oppdrag. Ut fra en språklig forståelse mener Stordrange man kan si at for eksempel en eien-
domsmegler ivaretar en persons anliggender (interesser) når han skal selge denne personens 
hus.66  
 
Ifølge Stordrange taler ”sterke reelle hensyn” for at også enkeltoppdrag må være omfattet av 
bestemmelsen.67 Stordrange skriver at det ikke er prinsipiell forskjell på en leilighetsvis og en 
fast engasjert advokat. Likhetshensyn taler altså for at også enkeltoppdrag rammes. Grense-
dragningsproblemer taler videre for å ramme enkeltoppdrag, i tillegg til at det ikke er noe annet 
straffebud som lar seg anvende ved stillingsmisbruk fra en oppdragstaker.68 
 
Jeg er enig med Stordrange i at ordlyden ikke motsier en løsning hvor også oppdragstakere er 
omfattet. Stillingsmisbruk fra oppdragstaker er like straffverdig som fra en fast engasjert advo-
kat eller megler, hvilket taler for at utroskapsbestemmelsen også omfatter enkeltstående opp-
dragstakere. Den praksis som foreligger taler også for at oppdragstakere er omfattet. Lojalitets-
plikten for enkeltstående oppdragstakere vil nok være mindre omfattende, men det taler ikke 
mot at slike oppdragstakere er omfattet av bestemmelsen. I og med at ordlyden ikke begrenses 
til fast ansatte, kan bestemmelsen sies å være tilstrekkelig forutberegnelig også for enkeltstå-
ende oppdragstakere som styrer eller har tilsyn med oppdragsgiverens interesser.  
 
3.4 Skyldkravet  
Skyldkravet ved økonomisk utroskap er forsett, jf. strl. § 21. Når gjerningspersonen er seg be-
visst de faktiske omstendigheter ved handlingen som medfører at straffebudet er overtrådt, fo-
religger forsett.69 Forsettet må dekke hele det objektive gjerningsinnholdet, jf. det såkalte dek-
ningsprinsippet.70  
 
Forsettskravet er nærmere utdypet i strl. § 22. Det følger av bestemmelsens første ledd at forsett 
foreligger når handlingen er begått med hensikt og der handlingen sikkert eller mest sannsynlig 
dekker gjerningsbeskrivelsen og gjerningspersonen er klar over dette. Videre foreligger forsett 

                                                
65  Andenæs (2008) s. 413   
66  Stordrange (2014) s. 28  
67  Stordrange (2014) s. 29  
68  Stordrange (2014) s. 29   
69  Andenæs (2016) s. 218 
70  Andenæs (2016) s. 228  
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der gjerningspersonen holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen og vel-
ger å handle selv om det skulle være tilfellet.71 
 
I tillegg til et alminnelig forsettskrav, må gjerningspersonen ha ”forsett om å oppnå en uberet-
tiget vinning for seg eller andre eller om å skade”. I og med at det alminnelige skyldkravet i 
straffeloven 2005 er forsett, kan spesifikasjonen om forsett virke noe overfladisk. Skyldkravet 
ble imidlertid endret med straffeloven 2005 hva gjaldt vinningen og skaden, slik at presise-
ringen bidrar til å tydeliggjøre endringen.  
 
Ved økonomisk utroskap må altså gjerningspersonen ha vært seg bevisst om at hans handling 
er i strid med prinsipalens interesser. Han må i utgangspunktet enten ha ønsket å handle mot 
interessene eller ansett det som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen var mot interessene. 
Dersom gjerningspersonen tror at hans handlinger er i tråd med prinsipalens interesser, kan han 
ikke straffes for utroskap. Gjerningspersonen har da ikke det nødvendige forsett.  
 
Endringen fra vinnings eller skades hensikt til vinnings eller skades forsett, medførte at det nå 
ikke skal like mye til for at skyldkravet er oppfylt, og bestemmelsen anses overtrådt. Nå er det 
ikke lenger kun hensiktsforsett som omfattes, men alle typer forsett. Dersom gjerningspersonen 
har ansett det sikkert eller mest sannsynlig at han eller andre ville oppnå en uberettiget vinning, 
eller at prinsipalen ble skadet, er skyldkravet oppfylt. Endringen har størst betydning for sam-
tykke ved utroskapshandlinger, særlig ved utroskap mot et selskap hvor gjerningsmannen me-
ner han har fått samtykke fra selskapet til å handle.72 Når skyldkravet er senket til å omfatte alle 
former for forsett, blir det vanskeligere å si at villfarelse om samtykkets lovlighet fritar for 
straff.  
 
3.5 Utskillelsen av korrupsjonsreglene  
Som nevnt innledningsvis ble korrupsjon i private forhold regulert av bestemmelsene om øko-
nomisk utroskap frem til 2003. Det ble da gjerne kalt utroskap i form av korrupsjon.73 Den som 
ble bestukket kunne straffes for utroskap, mens den som bestikket kunne straffes for medvirk-
ning til utroskap.74  
 
På grunn av et økt internasjonalt fokus på korrupsjonsbekjempelse og et ønske fra norske myn-
digheter om å delta i det internasjonale samarbeidet mot korrupsjon, undertegnet Norge i 1999 

                                                
71  Nærmere om forsett se Andenæs (2016) s. 234 flg.  
72  Stordrange (2014) s. 120  
73  Se f. eks. Rt-1996-1111, Rt-2001-227, Rt-2009-254  
74  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 15  
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Europarådskonvensjonen mot korrupsjon.75 I forbindelse med ratifiseringen av konvensjonen 
kom Straffelovrådet frem til at den beste løsningen var en egen regel om korrupsjon, som både 
rammet korrupsjon i offentlig og i privat sektor.76 De egne straffebudene for korrupsjon ble 
tilføyd straffeloven ved lov 4. juli 2003 nr. 79.77 Etter utskillelsen fant man som nevnt korrup-
sjonsbestemmelsene i strl. 1902 § 276 a til § 276 c, mens utroskap forble regulert av strl. 1902 
§ 275. 
 
Ved siden av det økte internasjonale fokuset på korrupsjon, kan årsaken til at korrupsjonsbe-
stemmelsene ble skilt ut for seg selv sies å være todelt. For det første var det behov for å rydde 
opp i reguleringen av korrupsjon. Regelverket var spredt og til dels uoversiktlig. Det ble frem-
hevet at vilkårene og strafferammene i de mange forskjellige bestemmelsene som på en eller 
annen måte regulerte korrupsjon, i stor grad var forskjellige.78  
 
For det andre ble bestemmelsene om utroskap ansett for å være utilstrekkelige i en del korrup-
sjonstilfeller.79 Det ble for eksempel ansett som utilstrekkelig at de som ble bestukket etter 
utroskapsbestemmelsen måtte ha holdt det for sikkert eller overveiende sannsynlig at hand-
lingen var mot prinsipalens interesse. Dersom det ikke kunne utelukkes at vedkommende trodde 
at disposisjonen var i prinsipalens interesse, kunne det ikke straffes for utroskap.80 I disse til-
fellene var det også antatt at den aktive bestikker ikke kunne straffes for medvirkning til utro-
skap, til tross for at han var klar over at mottakeren av bestikkelsen handlet mot prinsipalens 
interesser. På denne måten falt klart straffverdige handlinger utenfor utroskapsbestemmelsen.  
 
Utskillelsen av korrupsjonsreglene fremstår også fornuftig om man ser på de ulike formålene 
bak reglene. Korrupsjonsreglene verner i stor grad andre formål enn hva utroskapsreglene gjør. 
Først og fremst verner korrupsjonsreglene i stor grad samfunnet og tilliten samfunnet har til det 
offentlige og private næringsliv. Ifølge forarbeidene utgjør korrupsjon en ”trussel mot rettssta-
ten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet, og kan også hindre økonomisk 
utvikling og virke konkurransevridende”.81 Det er altså langt bredere hensyn korrupsjonsreg-
lene skal ivareta sammenlignet med utroskapsreglene.  
 

                                                
75  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 5, Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon 27. januar 1999 
76  NOU 2002:22 s. 33  
77  Lov 4. juli 2003 nr. 79 om endringer i straffeloven mv.  
78  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 32  
79  NOU 2002:22 s. 9  
80  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 16  
81  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 5  
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3.6 Kort om korrupsjon  
Hjemmelen for korrupsjon finner vi i dag i strl. 2005 §§ 387–388. Etter § 387 første ledd bok-
stav a) straffes den som ”krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel” for 
seg selv eller andre. Dette er passiv korrupsjon, altså at personen er den passive part og blir 
bestukket. Aktiv korrupsjon reguleres av § 387 første ledd bokstav b), hvoretter den som ”gir 
eller tilbyr noen en utilbørlig fordel” straffes for korrupsjon. Her er altså personen den aktive 
part som bestikker en annen.  
 
Felles for begge formene er at korrupsjonen må skje i anledning av ”utøvelsen av stilling, verv 
eller oppdrag”. Begrepene stilling, verv og oppdrag favner vidt og omfatter alle typer verv, 
ansettelses- og oppdragsforhold.82 Personer uten en styre- eller tilsynsstilling omfattes også. 
Bestemmelsen om korrupsjon favner således videre enn utroskapsbestemmelsen. Det antas 
imidlertid at personer uten selvstendig avgjørelsesmyndighet sjelden vil være aktuelt å be-
stikke.83  
 
Felles for både passiv og aktiv korrupsjon er at det må dreie seg om en ”utilbørlig fordel”. 
Kravet om utilbørlig fordel er en rettslig standard, hvor det nærmere innholdet har blitt og blir 
fastlagt av domstolene.84 Ifølge forarbeidene skal vurderingen bero på oppfatningen i samfun-
net av hva som anses utilbørlig i lys av de reelle hensyn og grunnleggende verdier som ligger 
bak korrupsjonsbestemmelsen.85  
 
Hva som utgjør en utilbørlig fordel må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. I utgangspunktet 
bør det foreligge et klart klanderverdig forhold for at det skal kunne straffes for korrupsjon. 
Fordelen kan være både økonomisk og ikke-økonomisk. Seksuelle tjenester er et eksempel på 
en ikke-økonomisk fordel som vil kunne omfattes. Dersom fordelen har en økonomisk verdi, 
er verdien utgangspunktet for utilbørlighetsvurderingen. Videre har ytelsens formål og giverens 
og mottakerens stilling eller posisjon betydning i vurderingen.86   
 
Under behandlingen av de nye korrupsjonsbestemmelsene ble det vurdert om bestemmelsen 
var for upresis med tanke på når en handling var straffbar. Departementet fant at forslaget til 
bestemmelsen var det mest hensiktsmessige forslaget og tilfredsstilte de krav til som måtte stil-
les til klarhet og forutberegnelighet.87 Departementet fremholdt videre at enkle og oversiktlige 
straffebud som henviser til den alminnelige dom over en handling, for eksempel et krav om 

                                                
82  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 53  
83  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 53-54  
84  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 34  
85  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 34 
86  Hele avsnittet er basert på Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 35 
87  Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 35  
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utilbørlighet, kan fremstå mer forståelig for ikke-jurister enn et straffebud som juridisk er mer 
komplisert. I tillegg ble det påpekt at det kunne være fare for at bestemmelsen ikke ville fange 
opp tilfeller man ønsket å ramme dersom ordlyden var mer detaljert formulert. Ved korrup-
sjonsbestemmelsen var det altså meningen og ønskelig å ha en vag formulering. Bestemmelsens 
forhold til legalitetsprinsippet ble særskilt vurdert. En slik vurdering har ikke skjedd for utros-
kapsbestemmelsen.   
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4 Vilkåret ”handler mot en annens interesse”  
  
4.1 Den straffbare handling  
Den straffbare handlingen ved økonomisk utroskap innebærer at gjerningspersonen handler i 
strid med prinsipalens interesser. Ordlyden tyder på at enhver handling som er mot prinsipalens 
interesser, er omfattet av bestemmelsen. Straffverdighets- og forutberegnelighetshensyn tilsier 
at en slik tolkning kan stride mot legalitetsprinsippets klarhetskrav.  
 
Videre i dette kapittelet drøftes det hvilke handlinger og interesser som er omfattet av bestem-
melsen, og når gjerningspersonen kan sies å handle i strid med interessene til prinsipalen. Jeg 
vil særlig vurdere om utskillelsen av korrupsjonsreglene har hatt betydning for utroskapsbe-
stemmelsens virkeområde.  
 
4.2 Hvilke handlinger omfattes?   
Et sentralt spørsmål er hvilke type handlinger bestemmelsen omfatter. Ordlyden ”handler” til-
sier at det er aktive handlinger som rammes. Bestemmelsen favner imidlertid videre enn kun de 
aktive handlinger. Strl. 2005 § 390 erstatter formuleringene  ”handler mot en annens tarv” og 
”forsømmer en annens anliggender” i straffeloven 1902. Endringen tilsiktet ingen realitetsend-
ring.88 Bestemmelsen omfatter dermed både aktive handlinger og unnlatelser.89  
 
I praksis vil de aller fleste overtredelser av strl. 2005 § 390 innebære aktive handlinger. En av 
de vanligste former for utroskap er tapping av selskaper, som ofte skjer i form av at fiktive 
fakturaer betales av selskapet.90 Andre handlinger som har blitt straffet som utroskap er innvil-
gelsen av lån uten tilstrekkelig sikkerhet,91 og utstedelse av ugjenkallelige betalingsgarantier.92 
Videre har det blitt straffet som utroskap at gjerningspersonen ikke sørget for at to omsetnings-
gjeldsbrev som heftet som sikkerhet for lån, ble frigitt som pant etter at lånet de heftet som 
sikkerhet for var innfridd.93 Kjøp av objekter som prinsipalen ikke har behov for, vil også kunne 
innebære utroskap.94 Som eksemplene viser, skjer utroskap ofte i selskaps- og bankforhold.  
 

                                                
88  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 471  
89  Matningsdal (2017a) s. 1057  
90  Se Rt-2012-243 og HR-2016-560-U 
91  Se Rt-1993-727  
92  Se Rt-1996-1505  
93  Se Rt-1992-1451  
94  Horn (2008) s. 341 
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Handlinger som naturlig nok ikke lenger pådømmes som utroskap er korrupsjonshandlinger. 
Det oppstår likevel spørsmål om korrupsjonslignende handlinger kan omfattes av bestemmel-
sen. Dersom mottak av bestikkelser ikke faller inn under det saklige virkeområdet til korrup-
sjonsbestemmelsene, for eksempel fordi ytelsen ikke kan anses utilbørlig, vil utroskapsbestem-
melsen kunne anvendes.95 Hvorvidt utroskaps- og korrupsjonsbestemmelsene kan anvendes i 
konkurrens, kommer jeg nærmere inn på i kapittel 5.3.  
 
Det er ikke like mange eksempler fra rettspraksis hvor gjerningsmannen har blitt dømt for utro-
skap ved forsømmelse. Sannsynligvis kommer det av at en forsømmelse sjeldent vil være for-
settlig, hvilket loven krever for å kunne ilegge straff. En unnlatelse vil oftest skje på grunn av 
uaktsomhet, og da vil ikke personen kunne straffes for utroskap.96 Et sjeldent eksempel på en 
forsømmelse finner vi i Rt-2007-731. I denne saken hadde Norsk Tipping en spilleautomat 
plassert i en kiosk. Innehaveren av kiosken unnlot å overføre inntekter fra spilleautomaten til 
Norsk Tipping. Unnlatelsen ble ansett for å være en forsømmelse av å ivareta Norsk Tippings 
interesser.  
 
Handlinger som er besluttet av et selskaps styre er i kjerneområdet av utroskapsbestemmelsen, 
jf. Rt-1999-36. Saken gjaldt en rekke transaksjoner innen et forsikringskonsern, hvor gjernings-
personen hadde ledende stillinger i flere selskaper, deriblant som administrerende direktør og 
styremedlem. Tiltaltes forsvarer anførte at utroskapsbestemmelsen ikke rammet handlinger som 
bygget på beslutninger i et aksjeselskaps styrende organer. Høyesterett fant derimot at ”[s]ty-
rebeslutninger og utførelse av styreverv er et kjerneområde for utroskapsbestemmelsen”.97 Av-
gjørelsen ble avsagt under dissens, men dissensen gjaldt spørsmål om domfellelse etter finan-
sieringsvirksomhetsloven98 og ikke utroskapsspørsmålet. Avgjørelsen har således stor vekt for 
tolkningen av utroskapsbestemmelsen.   
 
I tilfeller der flere handlinger er foretatt, for eksempel i form av mange transaksjoner, må hand-
lingene vurderes under ett, jf. Rt-2013-1254. Avgjørelsen gjaldt en rekke straffbare overtredel-
ser, deriblant utroskap. Utroskapen bestod i videresalg av skip innen en selskapssfære som ble 
kontrollert av de domfelte, for et betydelig høyere beløp enn opprinnelig innkjøpspris. De dom-
felte benyttet differansen til formål som var siste eier uvedkommende. Det følger av avgjørelsen 
at ”[n]år det er en faktisk og planlagt sammenheng mellom denne transaksjonen og det tidligere 
hendelsesforløp, som har satt tiltalte i posisjon til å oppnå en vinning ved transaksjonen med 

                                                
95  Horn (2009) s. 109 
96  Stordrange (2014) s. 53  
97  Se Rt-1999-36 s. 41  
98  Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (opphevet)  
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selskapet, må transaksjonene sees i sammenheng”.99 Uttalelsen innebærer at en ellers lovlig 
transaksjon kan innebære utroskap, dersom den i sammenheng med et tidligere hendelsesforløp 
må anses for å stride mot prinsipalens interesser.  
 
Etter dette faller således en rekke handlinger under lovens anvendelsesområde, både aktive 
handlinger og forsømmelser. Handlingsvilkåret må anses svært vidt.  
 
4.3 Hvilke interesser omfattes?   
Det vernede rettsgodet er prinsipalens interesser. Som nevnt i kapittel 3.2 verner utroskapsbe-
stemmelsen både økonomiske og ikke-økonomiske interesser.  
 
I praksis vil de aller fleste tilfeller av økonomisk utroskap dreie seg om krenkelser av prinsipa-
lens økonomiske interesser. Et eksempel på et tilfelle hvor krenkelse av ikke-økonomisk inter-
esse ble dømt som økonomisk utroskap, finner vi i Rt-1984-1275.  I denne saken hadde to ledere 
av Nordisk Barnefond, et fond som samlet inn penger til støtte for barn i u-land, brukt innsam-
lede midler i strid med givernes intensjoner og formål. De to lederne ble delvis frifunnet i lag-
mannsretten, da lagmannsrettens rettsbelæring var å forstå som at man skulle se bort fra giver-
nes formål med gaven ved utroskapsvurderingen. Høyesterett kom til at lagmannsretten hadde 
lagt til grunn en uriktig lovforståelse, og opphevet lagmannsrettens frifinnende dom.  
 
Høyesterett fant det bevist at giverne hadde gitt pengene i tillit til opplysninger som var meddelt 
i annonser og på andre måter. I tillegg hadde de gitt bidrag til konkrete hjelpeprosjekter og til 
navngitte barn som de ga regelmessig støtte til. Det var da ikke tvil om at det forelå utroskap 
når midlene ble brukt på andre formål enn det giverne hadde grunn til å regne med og uten at 
giverne hadde samtykket.100 Givernes ideelle interesser i å hjelpe konkrete prosjekter og konk-
rete barn ble altså ikke ivaretatt, og det var grunnlag for utroskap.   
 
En klients interesser i en navnesak er et annet eksempel på ikke-økonomiske interesser som er 
vernet av bestemmelsen.101 Dersom en advokat ikke ivaretar klientens interesser i en slik sak, 
vil advokaten kunne straffes for utroskap. 
 

                                                
99  Se Rt-2013-1254 avsnitt 34 
100  Se Rt-1984-1275 s. 1278 
101  Stordrange (2014) s. 22 
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4.4 Når strider handlingen mot interessene?  
4.4.1 Utgangspunktet for vurderingen  
Spørsmålet er så når en handling er i strid med interessene til prinsipalen. Utgangspunktet for 
vurderingen må tas i tillitsforholdet som foreligger mellom partene. Det må klargjøres hva til-
litsforholdet mellom de to personer innebærer, før man kan svare på om tillitsforholdet er brutt 
og utroskap begått.  
 
Hva som ligger i tillitsforholdet mellom partene, har ikke et klart svar. Lojalitetsplikten har sitt 
opphav i det såkalte lojalitetsprinsippet. Prinsippet har lang tradisjon i norsk rett, og har betyd-
ning for mange ulike kontraktsforhold. Innholdet i begrepet kan være vanskelig å fastlegge, 
men kan på generelt grunnlag sies å være subjektive pliktnormer med formål å ivareta medkon-
trahentens interesser i rimelig grad.102 At interessene skal ivaretas i rimelig grad, innebærer at 
det naturlig nok ikke foreligger en plikt til å foreta ulovlige handlinger etter ordre fra sin ar-
beidsgiver eller overordnede. Slike handlinger vil ikke ligge innenfor lojalitetsplikten.  
 
Lojalitetsprinsippet er et relativt, dynamisk og relasjonelt prinsipp.103 Prinsippet er relativt fordi 
det har forskjellig betydning etter hva slags kontraktsforhold det er snakk om. Lojalitetsplikten 
vil for eksempel være særlig sterk i arbeids- eller selskapsforhold. I oppdragsforhold, og særlig 
ved enkeltstående oppdragsforhold, vil derimot lojalitetsplikten være svakere.104 Videre er prin-
sippet dynamisk ettersom innholdet kan endre seg over tid i tråd med blant annet verdioppfat-
ninger i samfunnet. Endelig er prinsippet relasjonelt i form av at partenes stilling og avtalefor-
holdets lengde vil være av betydning.105  
 
I ansettelsesforhold gjelder det en ulovfestet lojalitet- og troskapsplikt, jf. Rt-1990-607. Saken 
gjaldt spørsmål om illojal opptreden i forbindelse med at en direktør og systemsjef deltok i 
stiftelse av et konkurrerende selskap. Det presiseres i dommen at reglene om utroskap er utslag 
av det ulovfestede lojalitetsprinsippet.106 I ansettelsesforhold kan lojalitetsplikten også følge av 
arbeidsavtalen, for eksempel i form av et konkurranseforbud. Den ansatte plikter da å ikke starte 
opp eller drive konkurrerende virksomhet mot sin arbeidsgiver.  
 
I selskapsforhold vil styremedlemmer, ansatte og personer med verv ha en ulovfestet lojalitets-
plikt ovenfor selskapet, jf. Rt-2013-1254. Det ble uttalt i dommen at utroskapsbestemmelsen 

                                                
102  Ringvoll (2007) s. 38 
103  Ringvoll (2007) s. 41  
104  Stordrange (2014) s. 47  
105  Ringvoll (2007) s. 41  
106  Se Rt-1990-607 s. 614  
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har ”nær sammenheng med den ulovfestede lojalitetsplikt som gjelder i kontrakts- og selskaps-
forhold”.107 Det følger i tillegg av selskaps-, aksje- og allmennaksjeloven108 at styremedlemmer 
og daglig leder har lovfestede plikter til å ivareta selskapets interesser.109 Spørsmålet hvor langt 
lojalitetsplikten rekker.  
 
I selskapsforhold kan det sondres mellom ulike typetilfeller.110 Et typetilfelle er de tilfeller der 
gjerningspersonen begår brudd på lovbestemte regler. For eksempel vil det være klart illojalt å 
ta ulovlig utbytte. Et slikt grovt lojalitetsbrudd vil ofte anses som utroskap. Et annet typetilfelle 
vil være der gjerningspersonen unnlater å tilføre selskapet fordeler som den heller tilfører til 
andre. Spørsmålet blir her om dette er illojalt. Svaret beror på en konkret vurdering. Det følger 
av Rt-2013-1254 at styremedlemmer ikke har noen generell plikt til å la sine egen forretnings-
ideer eller mulige kontrakter tilfalle selskapet, men konkrete forhold kan innebære at det fore-
ligger en slik plikt.111 Dersom et styremedlem skaper en forretningsmulighet for seg selv frem-
for selskapet, kan handlingen være illojal og medføre at styremedlemmet kan straffes for utro-
skap. Et styremedlem plikter å ivareta selskapets interesser, som normalt betyr at der disse in-
teressene kolliderer med styremedlemmets egne, må styremedlemmets interesser vike.112 Det 
vises i denne sammenheng til Rt-1990-607 hvor det uttales at ”det må være helt klart at de ikke 
hadde adgang til å opptre i strid med arbeidsgivers interesser med henblikk på å fremme egne 
næringsinteresser”.113 Det samme gjelder altså i ansettelsesforhold.  
 
Lojalitetsplikten varierer således ut fra en rekke forhold, blant annet forholdet mellom partene 
og gjerningspersonens stilling. Hvorvidt stillingen innebærer styring eller tilsyn med interes-
sene kan ha betydning. Likeså vil lojalitetsplikten variere ut fra om personen innehar en sel-
skapsstilling eller om det er et ansettelses-, oppdrags-, eller vergeforhold. Videre kan plikten 
ved et oppdragsforhold variere ut fra om oppdraget er fast eller enkeltstående. Dersom lojali-
tetsplikten er sterk, slik den for eksempel er i et arbeids- eller selskapsforhold, vil det lettere 
kunne sies å være handlet mot interessene til den andre parten. Der lojalitetsplikten ikke er like 
sterk, for eksempel i oppdragsforhold, kan det tenkes at vurderingen av om det er handlet mot 
interessene får et annet utgangspunkt.  
 

                                                
107  Se Rt-2013-1254 avsnitt 32 
108  Lov av 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, lov av 13. juni 1997 nr. 44 om 

aksjeselskaper og nr. 45 om allmennaksjeselskaper   
109  Se Rt-2013-1254 avsnitt 32  
110  Stordrange (2014) s. 38  
111  Se Rt-2013-1254 avsnitt 31 
112  Horn (2008) s. 338  
113  Se Rt-1990-607 s. 614  



25 
 

I og med at grunnlaget for og innholdet i lojalitetsplikten varierer fra tilfelle til tilfelle, kan det 
stilles spørsmål ved om straffebudet er klart nok utformet.114 Det er ikke betenkelig at brudd på 
lojalitetsplikt kan medføre arbeids- eller selskapsrettslige sanksjoner. Kravet til klarhet heves 
imidlertid på strafferettens område. Utroskapsbestemmelsens ordlyd presiserer ikke hva lojali-
tetsplikten innebærer eller hva som skal til for at plikten er brutt slik at utroskap kan pådømmes. 
Det er imidlertid vanskelig å lovfeste en generell lojalitetsplikt og gi uttrykk for når lojalitets-
plikten anses brutt. Dermed er det forståelig at utroskapsbestemmelsen er vag når det gjelder 
lojalitetsplikten.   
 
4.4.2 Den nedre grense  
Lovens ordlyd kan tyde på at alle tillitsbrudd er omfattet av bestemmelsen. Det følger derimot 
av forarbeidene at det kreves ”et visst lojalitetsbrudd” for at en handling skal anses å være mot 
den andres interesser.115 Den nedre grensen presiseres ved at rent bagatellmessige forhold faller 
utenfor bestemmelsen. For eksempel vil en kontorsjef neppe kunne dømmes for utroskap der-
som han tar med seg kontorrekvisita hjem. Ved slike bagatellmessige forhold vil det være til-
strekkelig å reagere tjenstlig. Dersom kontorsjefen derimot tar med seg større mengder rekvisita 
på jevnlig basis for å selge dette videre, vil det lettere kunne anses som utroskap.  
 
Avgrensningene av utroskapshandlingen ved at bestemmelsen ikke omfatter bagatellmessige 
forhold og at det kreves et visst lojalitetsbrudd, er viktige. Dersom lovens ordlyd hadde omfattet 
enhver illojal handling, ville borgernes rettsstilling fort blitt uforutsigbar. Presiseringene i for-
arbeidene bidrar til at bestemmelsen blir mer presis og den straffbare handlingen blir klarere 
uttrykket.  
 
Det kan likevel kritiseres at den nedre grense ikke er trukket enda klarere opp av lovgiver. I 
forbindelse med arbeidet med ny straffelov, foreslo kommisjonen at utroskapsbestemmelsen 
kun skulle omfatte de mer alvorlige krenkelsene av prinsipalens interesser.116 Departementet 
fant ikke grunn til å begrense straffeansvaret til de mer betydelige eller alvorlige krenkelser.117 
En slik presisering kunne etter min mening vært nyttig av flere grunner. For det første er det 
vanskelig å si hvor grensen mellom bagatellmessige og straffbare handlinger går. Den uklare 
grensen kan føre til at også mer bagatellmessige handlinger blir pådømt som utroskap. For det 
andre vil man ved de mindre alvorlige lojalitetsbrudd og krenkelser av prinsipalens interesser 

                                                
114  Stordrange (2014) s. 118  
115  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 345 
116  NOU 2002:4 s. 315  
117  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 345  
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kunne bruke andre straffebud eller tjenstlige reaksjoner.118 For eksempel kan aksjeloven §§ 19-
1 og 19-2 brukes ved selskapsforhold som ikke er alvorlige nok til å rammes av straffeloven.  
 
Når departementet ikke ønsket å uttrykke den nedre grensen klarere, kan det se ut til at de holder 
muligheten åpen for å dømme også mindre lojalitetskrenkelser etter utroskapsbestemmelsen. 
Dette gjelder særlig om man ser utvidelsen av vinnings- og skadevilkåret i sammenheng. Over-
tredelser som for eksempel ikke retter seg mot prinsipalens formue, men som mer generelt og i 
mindre alvorlig grad krenker tillitsforholdet, vil rammes. Dersom utviklingen går i retning av å 
omfatte mer bagatellmessige forhold, vil bestemmelsen i større grad stride mot legalitetsprin-
sippets klarhetskrav.  
 
4.4.3 Forsvarlighetsvurdering  
Den nedre grensen presiseres ytterligere ved at forarbeidene uttaler at det sentrale ved den 
straffbare handlingen er hvorvidt gjerningspersonen kan sies å ha handlet forsvarlig.119 Forsvar-
lighetsvurderingen er trukket opp av Høyesterett. 
 
I dommen inntatt i Rt-1993-727 ble en banksjef dømt for økonomisk utroskap foretatt mot ban-
ken han arbeidet i. Banksjefen hadde i denne saken utlånt 205 000 kroner, men uten at lånet var 
sikret. I tillegg hadde han gitt et lån på 400 000 kroner, uten at lånet var forelagt hans overord-
nede. Begge disposisjonene var foretatt for å dekke mulige tap som kunne oppstå fordi han 
tidligere var lurt av kunden til å foreta en større utbetaling uten sikkerhet. Motivet til banksjefen 
var altså å forsøke å unngå tap for banken.  
 
Objektivt sett hadde banksjefen handlet mot bankens tarv, men banksjefen hevdet at han ikke 
forsettlig hadde handlet mot bankens tarv og at han ikke hadde handlet i hensikt å skaffe seg 
eller andre en uberettiget vinning. Spørsmålet var om banksjefen hadde handlet med tilstrekke-
lig forsett.  
 
Førstvoterende uttalte at ”[s]elv om motivet for utbetalingen var å forsøke å unngå tap for ban-
ken, var handlingen likevel i strid med bankens tarv dersom den medførte en uforsvarlig til-
leggsrisiko”.120 I den aktuelle saken dreide det seg om usikret utbetaling av et betydelig beløp 
som medførte risiko for ytterligere tap for banken. Banksjefen hadde handlet på tvers av sine 
tjenesteplikter og unnlatt å forelegge saken for sine overordnede. Han hadde unnlatt å informere 
sine overordnede i håp om at ingen skulle oppdage feilen han tidligere hadde gjort. 
 

                                                
118  NOU 2002:4 s. 315   
119  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 472  
120  Se Rt-1993-727 s. 729  
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Det ble ikke ansett tilstrekkelig til å utelukke forsett at banksjefen handlet for å oppnå et gunstig 
resultat for banken. Banken hadde krav på å få forelagt situasjonen for å selv vurdere om den 
ville ta risikoen. Banken ble altså utsatt for en uforsvarlig tilleggsrisiko, som medførte at bank-
sjefen hadde handlet mot bankens interesser. 
 
Rt-1994-1555 trekker i større grad opp forsvarlighetsvurderingen. Dommen dreide seg også her 
om en banksjef som hadde ytt et lån til en kunde utover hva som var tillatt etter bankens saks-
behandlingsregler og interne instrukser. Høyesterett kom til, i likhet med byretten, at det ikke 
var handlet mot bankens interesser.  
 
Ifølge førstvoterende var det ikke tilstrekkelig til å dømme for utroskap at tiltalte hadde satt seg 
ut over bankens interne instrukser og fullmakten han hadde. Det ble uttalt at utroskapsbestem-
melsen ikke var ”et straffebud som retter seg mot selve regelbruddet. Det kreves at tiltalte må 
ha handlet forsettlig mot bankens tarv.”121 Banksjefen hadde objektivt handlet mot bankens 
interesser ved kredittgivningen, men banksjefen måtte også ha gjort dette forsettlig.  
 
Om det objektive innholdet i vilkåret om at det skulle være handlet mot bankens interesser, 
uttalte førstvoterende at det sentrale var forsvarlighetsvurderingen som måtte foretas. Det var 
imidlertid ikke slik at ethvert rettsstridig forhold ville medføre at det var handlet mot bankens 
interesser. Førstvoterende uttalte at ”[d]ersom overskridelsene [av de fastsatte bevilgningsram-
mer] er vesentlige, vil forholdet etter omstendighetene kunne bli å anse som en handling mot 
bankens tarv”.122  Førstvoterende støttet sitt syn på drøftelsen i Rt-1993-727.  
 
Hvorvidt kredittgivningen i den aktuelle saken var i strid med bankens interesser, ble vurdert 
ut fra de krav som ble stilt til forsvarlig bankvirksomhet i den aktuelle situasjonen. I vurderingen 
ble det lagt vekt på at banksjefen handlet som han gjorde i et forsøk på å oppnå et godt resultat 
for banken. I tillegg var det innad i banken utbredt kunnskap om utviklingen av det aktuelle 
engasjementet, uten at noen gjorde gjeldende innsigelser mot utviklingen. Bankens ansvarlige 
organer og tjenestemenn var i stor utstrekning orientert om problemene tilknyttet lånekunden. 
Ifølge førstvoterende ga dette saken sitt særpreg. Til tross for vesentlige overskridelser av be-
vilgningsrammene fant Høyesterett at banksjefen ikke hadde utvist forsett om å handle mot 
bankens interesser. Banksjefens handlinger var altså objektivt, men ikke subjektivt, i strid ban-
kens interesser.  
 
Det følger av avgjørelsene at det ved forsvarlighetsvurderingen skal foretas en konkret vurde-
ring i den enkelte sak. Spørsmålet er om prinsipalen er påført en uforsvarlig risiko, og dermed 

                                                
121  Se Rt-1994-1555 s. 1560  
122  Se Rt-1994-1555 s. 1560  
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om gjerningspersonen har handlet forsvarlig. Overskridelse av interne regler og bevilgnings-
rammer vil ikke automatisk medføre utroskap. Det må vurderes om eventuelle overskridelser 
er vesentlige. En liten overskridelse av bevilgningsrammer vil etter dette ikke anses som utro-
skap. En eventuell vesentlig overskridelse er imidlertid ikke nødvendigvis tilstrekkelig. Om-
stendighetene rundt overskridelsen vil ha betydning for om det kan anses å ha vært handlet 
uforsvarlig og mot interessene.  
 
Forskjellen mellom de to nevnte sakene er særlig gjerningspersonens motiv og prinsipalens 
innsikt i handlingene. I Rt-1993-727 handlet banksjefen for å skjule sine egne feil. Hans over-
ordnede hadde ikke kunnskap om handlingene han utførte. I Rt-1994-1555 derimot, handlet 
banksjefen i et forsøk på å oppnå et godt resultat for banken. I tillegg var banksjefens overord-
nede klar over hva vedkommende gjorde.  
 
Dommene viser at det er vanskelig å skille mellom de objektive og subjektive sider ved utros-
kapshandlingen. Høyesterettsdommer Bugge påpeker dette i sin anmerkning i Rt-1994-1555, 
hvor han uttaler at  
 

”[k]jernen i utroskapsbegrepet slik jeg oppfatter det, er at den skyldige har 
handlet illojalt i forhold til den hvis interesser han pliktet å vareta (...). Dette 
kan vanskelig løsrives fra vurderingen av hans subjektive forhold; har han 
faktisk ment eller trodd at han handlet i bankens interesse, vil ikke hans hand-
lemåte så lett kunne betegnes som utroskap i forhold til banken.”123 

 
En handling som objektivt sett er i strid med interessene til prinsipalen, vil altså ikke nødven-
digvis være straffbar. Forsvarlighetsvurderingen som skal foretas bidrar til å presisere bestem-
melsens anvendelsesområde. Det kunne likevel med fordel ha blitt bedre presisert også i lovens 
ordlyd, for eksempel ved å innta et krav om at handlingen må være uforsvarlig.  
 
4.4.4 Rettsstridighet  
Det nevnes ofte i teorien at den aktuelle handlingen må være rettsstridig.124 Begrepet ”rettsstrid” 
er uklart og har ofte blitt brukt i forskjellige henseender.125 Det er derfor vanskelig å definere 
hva ”rettsstrid” innebærer.  
 

                                                
123  Se Rt-1994-1555 s. 1561  
124  Se f. eks. Matningsdal (2017a) s. 1061  
125  Se Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 21-22 og Andenæs (2016) s. 155 flg. 
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Rettsstrid brukes i to henseender i tilknytning til straffeloven 2005.126 For det første brukes 
rettsstridsreservasjoner i straffelovens tekst, se for eksempel strl. 2005 § 208 om rettsstridig 
tilegnelse av forretningshemmeligheter. Sammenlignet med straffeloven 1902, brukes ordet 
”rettsstrid” i mye mindre grad i lovteksten.127 I straffeloven 2005 brukes ordet rettsstrid i lov-
teksten for å markere at det er nærliggende å tolke straffebestemmelsen innskrenkende, fordi 
det foreligger hensyn som gjør det urimelig å anvende straff mot en handling.128 For det andre 
brukes rettsstrid som et ledd i forbrytelsesbegrepet, altså som et generelt vilkår for straffbar-
het.129 Når ordet brukes på sistnevnte måte er det kun som et annet uttrykk for at det ikke må 
foreligge straffrihetsgrunner.130 Rettsstrid er imidlertid ikke et tilstrekkelig vilkår for straff.131 
Selv om rettsstrid er et nødvendig vilkår for straff, slik at en handling kan sies å være rettsstridig 
hvis den først er straffbar, er ikke straffrihet ensbetydende med at handlingen er rettmessig.132 
 
Ordet ”rettsstrid” er ikke inntatt som en del av utroskapsbestemmelsens ordlyd. Når det i teorien 
uttales at handlingen må være rettsstridig, later det til at rettsstridsbegrepet anvendes som et 
vilkår for straffbarhet. Spørsmålet blir hva som skal til for at en utroskapshandling er rettsstri-
dig. Etter en ren ordlydsfortolkning kan ”rettsstridig” tyde på at en lovbestemmelse må være 
overtrådt. Det følger imidlertid av den tidligere nevnte dommen Rt-1999-36 at det ikke er nød-
vendig eller tilstrekkelig at handlingen rammes av en lovbestemmelse, for at den skal være 
rettsstridig.133 Lagmannsretten uttalte at det var en forutsetning for domfellelse at handlingene 
var rettsstridige. Ifølge lagmannsretten berodde det i den aktuelle saken på om handlingene var 
i strid med bestemmelser i lov.  
 
Tiltaltes forsvarer anførte at overtredelse av de aktuelle lovbestemmelsene verken var nødven-
dig eller tilstrekkelig for å kunne domfelle for utroskap. Høyesterett sa seg enige i dette. Først-
voterende fant at hvorvidt det var handlet mot en annens tarv eller begått forsømmelse mot en 
annens anliggender, berodde på ”handlingens karakter og de interesser som er krenket i forbin-
delse med handlingen”. Førstvoterende fant videre at det kunne ha betydning at lovbestemmel-
ser var brutt, men det var ikke utslagsgivende for straffbarheten.  
 

                                                
126  Andenæs (2016) s. 155  
127  Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 22  
128  Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 22, se også Andenæs (2016) s. 155  
129  Andenæs (2016) s. 156  
130  Andenæs (2016) s. 157  
131  NOU 1992:23 s. 111  
132  NOU 1992:23 s. 111  
133  Se Rt-1999-36 s. 41  
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Matningsdal bruker en uttalelse fra forarbeidene til strl. 1902 som grunnlag for påstanden om 
at handlingen må være rettsstridig.134 Det uttales i forarbeidene at den som  
 

”bestyrer Andres Andliggender efter samme Grundsætninger, hvorefter om-
hyggelige og hæderlige Mænd bestyrer sine egne, ikke bør kunne siges at 
handle mod deres Tarv. Den der maa antages at have handlet i den Mening 
herved ikke at fjerne sig fra disse Grundsætninger, maa da ogsaa frifindes paa 
Grund af god Tro, selv om han findes at have lagt en noget excentrisk Opfat-
ning for Dagen”.135  

 
Ifølge uttalelsen i forarbeidene vil altså selv eksentriske handlinger gå utenfor bestemmelsen 
om økonomisk utroskap, så lenge styre- eller tilsynspersonen har bestyrt interessene til prinsi-
palen på samme hederlige måte han ville styrt sine egne. Uttalelsen sikter, etter min mening, i 
større grad til hva som kreves for at handlingen anses å være i strid med prinsipalens interesser. 
Dersom man opptrer som et omhyggelig og hederlig menneske, tilsier det at handlingene ikke 
er mot interessene til den andre. Uttalelsen fra forarbeidene kan sees på som et tidlig uttrykk 
for forsvarlighetsvurderingen som skal foretas.  
 
Praksis og teori kan tyde på at vilkåret om at handlingen skal være rettsstridig blandes noe 
sammen med vilkåret om at handlingen skal være mot den andre interesser. Det ser ut til at 
rettsstridsbegrepet i større grad brukes for å markere at det er nærliggende å tolke bestemmelsen 
innskrenkende, enn som et generelt vilkår for straffbarhet. Slik rettsstriden vurderes i teori og 
praksis, ser det ut til at noen handlinger ikke anses straffverdige nok til å belegges med straff. 
De er da heller ikke mot interessene til prinsipalen. En administrerende direktør i et aksjeselskap 
kan for eksempel gi ut gaver og støtte til formål av sosial eller allmenn art, uten at dette anses 
for å være rettsstridig og i strid med prinsipalens interesser.136 Anvendt på denne måten, brukes 
rettsstridsbegrepet til å tolke bestemmelsen innskrenkende.  
 
4.4.5 Uberettiget vinning eller skade  
Vilkåret ”handler mot en annens interesse” må leses i sammenheng med vilkåret om at hand-
lingen må være gjort med forsett om å oppnå en uberettiget vinning eller for å skade.137 Gjer-
ningspersonens formål med handlingen må være en vinning eller en skade, men ordlyden opp-
stiller ikke krav om at handlingen faktisk har resultert i en vinning eller skade.  

                                                
134  Matningsdal (2017a) s. 1061  
135  SKM (1896) s. 243 annen spalte  
136  Stordrange (2014) s. 37  
137  Matningsdal (2017a) s. 1058  
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Det første spørsmålet som må besvares er hva en vinning eller en skade er. Etter en ordlydsfor-
ståelse av ordet ”vinning” må gjerningspersonen oppnå en fordel eller gevinst. Vinningen 
trenger ikke etter ordlyden å være økonomisk. Ordlyden ”skade” er generell, og tilsier at både 
økonomisk og personlig skade er omfattet. Ser man bestemmelsen i sammenheng med bestem-
melsens overskrift ”økonomisk utroskap”, kan det derimot se ut til at vinningen eller skaden 
må være av økonomisk art.  
 
I forarbeidene til kriminalloven ble det foreslått å endre ordlyden fra ”vinding” til ”fordel”.138 
Begrunnelsen var at ordet vinning siktet til økonomisk vinning, men justiskomiteen mente hvil-
ken som helst fordel burde være omfattet. Det ble vist til at det ved ordet ”anliggender” ikke 
ble siktet til formuesanliggender, og at det ved ordet ”skade” ikke ble siktet til formuestap. Det 
ville derfor være mest konsekvent å bruke ordet ”fordel”. Dette ble ikke fulgt opp i straffeloven 
1902. Både ordet ”vinding” og ”skade” gjaldt ifølge straffeloven 1902 kun endringer i den øko-
nomiske stilling.139 Straffeloven 1902 vernet dermed i større grad om prinsipalens formuesin-
teresser, ved at handlingen måtte være foretatt med et økonomisk formål for øye.  
 
Straffeloven 2005 omfatter som nevnt i kapittel 3.2 enhver vinning eller skade, ikke kun de av 
økonomisk art. Endringen understrekes av ordlyden i bestemmelsen om grov utroskap. Etter 
strl. 1902 § 276 var det et moment i grovhetsvurderingen at handlingen hadde voldt ”betydelig 
økonomisk skade”. Straffeloven 2005 § 391 om grov utroskap viser til § 388 om grov korrup-
sjon, hvor et moment er at det foreligger ”risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen 
art”. Det er altså ikke lenger et krav om kun økonomisk skade i grovhetsvurderingen.  
 
Straffelovkommisjonen syntes å mene at formålet bak handlingen i hovedsak måtte være av 
økonomisk art. Ifølge kommisjonen ble bestemmelsen gitt navnet ”økonomisk utroskap” for å 
tydeliggjøre at det dreide seg om overtredelser som ”først og fremst vil være økonomisk moti-
vert”.140 Uttalelsen åpner for at andre motiv kan ligge bak, men at handlingen i hovedsak må 
være foretatt for å oppnå en økonomisk vinning eller skade. Departementet kommenterer ikke 
kommisjonens synspunkt, og det er uklart om departementet er enige med kommisjonen.  
 
Utvidelsen av bestemmelsen kan kritiseres. Når kravet om at vinningen eller skaden må være 
av økonomisk art forsvinner, i tillegg til at både økonomiske og andre interesser er omfattet, 
faller mye av det økonomiske aspektet ved bestemmelsen bort. Da det tidligere ble stilt krav 

                                                
138  Indst. O. VIII (1890) s. 9 
139  Skeie (1938) s. 429  
140  NOU 2002:4 s. 315  
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om at handlingen var foretatt for å oppnå vinning eller skade av økonomisk art, var bestemmel-
sen i større grad et vern av formuesinteressene til prinsipalen. Nå gir bestemmelsen derimot 
inntrykk av å være et generelt vern av den lojalitet som foreligger mellom partene, ved at alle 
økonomiske aspekter ved bestemmelsen er fjernet. Det kan diskuteres hvorvidt dette er en øns-
kelig utvikling av bestemmelsen.  
 
Etter dette er altså både økonomiske og ikke-økonomiske vinninger og skader omfattet av be-
stemmelsen. Det er usikkert om de økonomiske vinningene og skadene er mer fremtredende 
enn andre vinninger og skader.  
 
Det andre spørsmålet som må besvares er når en vinning er uberettiget. Ordlyden ”uberettiget” 
tilsier at der gjerningspersonen er berettiget til vinningen, vil handlingen ikke være straffbar.   
 
Ordlydsfortolkningen støttes av rettspraksis. Rt-2013-110 gjaldt spørsmål om det forelå grovt 
underslag fordi gjerningspersonen etter salg av et selskap beholdt penger som tilhørte hans for-
retningspartner. Det ble uttalt at dersom handlingen skjer ”for å oppnå dekning for et krav han 
har mot fornærmede, vil det – som et klart utgangspunkt – ikke foreligge uberettiget vinnings 
hensikt”. Dommen dreide seg om underslag, men det samme må gjelde for utroskap.141 
 
I Rt-1994-1555 ble sammenhengen mellom vinningsvilkåret og vilkåret om at det må være 
handlet i strid med interessene, påpekt. Det forelå i denne saken en vinning for selskapet som 
hadde fått innvilget lånet, selv om det samtidig oppstod en gjeldsforpliktelse. Det ble uttalt at 
det ”ikke er noe krav at det kan rettes bebreidelser mot mottakeren for av vinningen kan være 
uberettiget”.142 Videre ble det påpekt at spørsmålet om vinningen var uberettiget hadde ”sam-
menheng med om kredittgivningen har skjedd ved en tilsidesettelse av bankens tarv”. Dersom 
en handling er i strid med prinsipalens interesser, vil ofte vinningen som oppnås være uberetti-
get.  
 
Begrepet uberettiget vinning ble også vurdert i Rt-1995-1536. Det følger av avgjørelsen at be-
grepet uberettiget vinning ikke kan tolkes så snevert at det kun omfatter vinning ved handlinger 
som er uttrykkelig forbudt i lov, arbeids- eller oppdragsavtale eller i andre bestemmelser. Ut-
trykket må tolkes slik at det omfatter vinning ved handlinger som ”ut fra en friere vurdering må 
anses som illojale mot arbeids- eller oppdragsgiverens interesse og derfor representerer et mis-
bruk av den stillingen som arbeids- eller oppdragsgiveren har”.143 Handlinger som anses illojale 

                                                
141  Se f. eks. LB-2014-68647 som viser til Rt-2013-110  
142  Se Rt-1994-1555 s. 1559  
143  Se Rt-1995-1536 s. 1537 
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mot prinsipalens interesser vil således medføre at en eventuell vinning er uberettiget. Synspunk-
tet om at det ikke er nødvendig med et lovbrudd for at vinningen skal anses uberettiget, er fulgt 
opp i Rt-1999-36 og Rt-2011-257.144 Synspunktet har således solid rettslig forankring. Det føl-
ger videre av Rt-1999-36 at eventuelle lovbrudd kan ha betydning for straffbarheten, uten at det 
er nødvendig. Lovbruddene ble vurdert i tilknytning til rettsstridighet og interessekrenkelsen, 
men som nevnt over er det nær sammenheng mellom interessekrenkelsen og vinningens ube-
rettiget.  
 
Det kan utledes av dommene at vinning som oppnås ved en illojal handling, som er i strid med 
prinsipalens interesser, vil være uberettiget. Dersom handlingen uttrykkelig er forbudt, vil det 
kunne ha betydning for vurderingen av interessekrenkelsen og vinningen, men det er ikke et 
nødvendig vilkår for at noen av vilkårene skal anses oppfylt.  
 
4.4.6 Tap for prinsipalen  
Vilkåret om at handlingen må være gjort for å oppnå vinning eller skade gir kun uttrykk for hva 
som må være formålet med handlingen. Utroskapsbestemmelsens ordlyd tilsier ikke at hand-
lingen må ha resultert i et tap for prinsipalen.145  
 
Tolkningen av lovens ordlyd støttes av rettspraksis. Rt-1946-183 var en av de første avgjørel-
sene som la til grunn at det ikke forelå et krav om tap for prinsipalen. I dommen hadde en 
funksjonær i Vinmonopolet tilegnet seg brukte rasjoneringsmerker som han senere brukte til 
innkjøp av brennevin for videresalg. Vinmonopolet hadde ”overhodet ikke lidt noe økonomisk 
tap”.146 I og med at funksjonæren hadde brukt merkene til å kjøpe brennevin, hadde Vinmono-
polet heller tjent på handlingen. Det var ikke til hinder for domfellelse at Vinmonopolet ikke 
hadde lidt et tap. Funksjonæren hadde gjort seg skyldig i et ”meget alvorlig tillitsbrudd” og 
dette syntes avgjørende for at han hadde handlet mot Vinmonopolets interesser. Forholdet ville 
i dag ha blitt dømt som underslag, men likhetene mellom utroskap- og underslagshandlingene 
tilsier at dommen fortsatt er relevant for tolkningen av utroskapsbestemmelsen.  
 
I nyere praksis er det også lagt til grunn at det ikke er nødvendig med tap for prinsipalen. I 
tidligere nevnte Rt-2013-1254 fant førstvoterende at det utvilsomt var riktig at det ikke var et 
vilkår for anvendelse av utroskapsbestemmelsen at selskapet ble påført et tap.147 I HR-2016-

                                                
144  Se Rt-1999-36 s. 41 og Rt-2011-257 avsnitt 47  
145  Se også Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 472  
146  Se Rt-1946-183 s. 184  
147  Se Rt-2013-1254 avsnitt 35 og 36  



34 
 

560-U hadde en leverandør bestukket en vedlikeholdssjef i Felleskjøpet, ved å gi ham en båt-
motor verdt 500 000 kroner. Vedlikeholdssjefen hadde attestert fiktive fakturaer for ca. 700 000 
kroner fra leverandørens personlige firma. Lagmannsretten hadde funnet at ”[d]en straffbare 
handling var fullbyrdet idet B attesterte fakturaer som han regnet med var fiktive”.148 Det hadde 
ikke strafferettslig betydning at Felleskjøpet ikke var påført et tap som følge av faktureringen. 
Høyesteretts ankeutvalg fant ingen feil ved lagmannsrettens rettsanvendelse.  
 
Det avgjørende er altså at den straffbare handlingen er fullbyrdet og at handlingen ble gjort med 
formål om å oppnå en vinning eller skade. Det har ikke betydning hva som ble konsekvensene 
av handlingen. I praksis innebærer imidlertid handlingen ofte et tap eller fare for tap for prinsi-
palen.149 Et eventuelt tap for prinsipalen vil nok kunne være et moment for at det er handlet mot 
interessene til prinsipalen, på samme måte som det kan være et moment at lovbestemmelser 
eller interne regler er overtrådt. Det vil i tillegg kunne ha betydning for straffeutmålingen, ved 
at et betydelig økonomisk tap kan være et moment for en strengere straff.150 
 
4.4.7 Særlig om tap av omdømme     
Et særlig spørsmål som reiser seg er om en handling som medfører tap av omdømme, eller 
risiko for et slik tap, vil være utroskap. Det er klart at omdømmetap ikke er nødvendig for 
anvendelse av utroskapsbestemmelsen. Spørsmålet er om omdømmetap i det hele tatt er rele-
vant.  
 
Omdømmetap vil si at prinsipalen taper eller påføres en skade på sitt rennommé og rykte. Om-
dømmet for bedrifter og selskaper har stor betydning i næringslivet, og sees ofte i sammenheng 
med tap av tillit i markedet.  
 
Ordlyden i utroskapsbestemmelsen taler for at omdømmetap kan være relevant i krenkelsesvur-
deringen. Det vide interessevilkåret vil nok omfatte omdømmeinteresser. I og med at det heller 
ikke kreves at vinningen eller skaden er av økonomisk art, vil omdømmetap kunne ha betyd-
ning. Forarbeidene bruker tap av navn og rykte som eksempel på ikke-økonomisk skade.151 
Ordlyden tilsier imidlertid at omdømmet vil kunne ha betydning for krenkelsesvurderingen 
uavhengig av om handlingen er gjort for å oppnå vinning eller for å skade, dersom omdømmet 
sees som en interesse som gjerningspersonen er satt til å ivareta.  
 

                                                
148  Se LB-2014-128355 og HR-2016-560-U avsnitt 20 
149  Schea (2001)  
150  Se f. eks. Rt-1996-1111 s. 1112  
151  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 472 
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Videre taler ordlyden i strl. § 391 jf. § 388 for at omdømmetap kan være relevant. Det følger 
av § 388 bokstav c) at et moment i grovhetsvurderingen er hvorvidt det forelå risiko for bety-
delig skade av økonomisk eller annen art. Samme moment gjelder i vurderingen av om utroskap 
skal anses som grov, jf. § 391. Skade av ikke-økonomisk art er altså omfattet. I tillegg er det 
avgjørende at det foreligger en risiko for skade, ikke hva skadevirkningene eventuelt er. Risi-
koen for skade er avgjørende for straffverdigheten.152 Ordlyden tilsier etter dette at en handling 
kan omfattes av utroskapsbestemmelsen, dersom den medfører omdømmetap eller risiko for 
slikt tap.  
 
Det finnes en rekke eksempler fra rettspraksis hvor omdømmetap og tillit i markedet er en del 
av vurderingen om det er handlet mot prinsipalens interesser.153 En av de første avgjørelsene 
hvor omdømmetap ble trukket inn i vurderingen, er Rt-1994-1097. Saken gjaldt en soussjef i 
en bank som utbetalte lån til personer og selskaper som ikke var kredittverdige, som ikke stilte 
tilfredsstillende sikkerhet eller hvor banken på annen måte ble påført en risiko som ikke var 
forretningsmessig begrunnet. En rekke av låntakerne måtte betale vederlag til soussjefen per-
sonlig for å få lån.  
 
Byretten hadde funnet at dersom en bankansatt ”mottar personlig vederlag fra lånsøkere i for-
bindelse med at han innvilger lån, påføres banken risiko for tap omdømme og tillit i marke-
det”.154 Dersom banken ble påført en slik risiko var det handlet mot bankens tarv, og det var 
således ikke nødvendig å påvise at soussjefen ikke hadde foretatt en forsvarlig kredittvurdering. 
Ifølge Høyesterett var byrettens lovforståelse riktig. Førstvoterende uttalte i et obiter dictum, 
en uttalelse som ikke hadde betydning for resultatet, at ”selve det tillitsbruddet som mottakelse 
av bestikkelser innebar i forhold til banken, i dette tilfellet var tilstrekkelig til at forholdet måtte 
bedømmes som utroskap”.155 Det avgjørende var imidlertid mottakelse av bestikkelse påførte 
banken en risiko for tap av tillit og omdømme. Det var åpenbart at dette kunne få skadelige 
økonomiske konsekvenser.  
 
Det er usikkert hvor stor prejudikatsvirkning dommen har. For det første var Høyesterett bundet 
av byrettens bevisbedømmelse.156 Høyesterett måtte altså legge til grunn at mottakelsen av be-
stikkelsene medførte en risiko for tap av tillit i markedet, og vurderte ikke dette selvstendig. 
For det andre knyttet tapet av omdømme og tillit i markedet seg kun til mottaket av bestikkel-
sene. Mottakelse av bestikkelse ville i dag blitt dømt etter korrupsjonsreglene. Det ble ikke 

                                                
152  Jf. også Rt-2012-243 avsnitt 41 
153  Se Rt-1994-1097, Rt-1995-1536, Rt-1996-1111, Rt-2001-227 og Rt-2009-524 
154  Se Rt-1994-1097 s. 1098  
155  Se Rt-1994-1097 s. 1098 
156  Andenæs (2008) s. 415  
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vurdert hvorvidt utbetalingen av lånene, altså de rene utroskapshandlingene, medførte et om-
dømmetap.  
 
En forholdsvis ny avgjørelse hvor omdømmetap trekkes inn i vurderingen, er  Rt-2009-524. En 
banksjef mottok et beløp tilsvarende 150 000 kroner, som representerte en gave av karakteren” 
smøring”. Den andre parten fikk ingen motytelse. Handlingen var således en korrupsjonshand-
ling, men den var foretatt før utskillelsen av korrupsjonsreglene.157  
 
Tiltaltes forsvarer anførte at utroskapsbestemmelsen tok sikte på å ramme handlinger som var 
illojale overfor prinsipalen, og at det derfor måtte være et vilkår at gavegiveren forventet en 
motytelse. Anførselen tyder på at forsvareren mente det ikke var utroskap å motta en gave i seg 
selv. Førstvoterende fant at det avgjørende var om gavemottaket var i strid med arbeids- eller 
oppdragsgiverens interesser. Det var ikke et vilkår at gavegiveren hadde fått eller forventet å få 
en motytelse, eller at arbeids- eller oppdragsgiveren var påført et økonomisk tap eller annen 
form for skade.158  
 
Førstvoterende uttalte deretter at dersom en ansatt mottok en gave av en viss størrelse i strid 
med sine arbeidsforpliktelser, ville gavemottaket representere et tillitsbrudd overfor arbeidsgi-
veren. Mottaket ville i tillegg medføre at den ansatte satt seg i et avhengighetsforhold til forret-
ningsforbindelsen som ga gaven, noe som kunne føre til splittet lojalitet. Til slutt ville arbeids-
giveren kunne bli påført et tap av tillit og omdømme i markedet dersom smøringen ble kjent. 
På bakgrunn av dette, ville gavemottaket, som var i strid med forpliktelsene den ansatte hadde 
overfor arbeidsgiveren, i seg selv medføre at banksjefen handlet mot interessene til banken.  
 
Til forskjell fra Rt-1994-1097 ser det ut til at førstvoterende i Rt-2009-524 la større vekt på 
tillitsforholdet mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren, og trakk inn risikoen for tap av om-
dømme som en del av vurderingen av om det var handlet mot interessene. I Rt-1994-1097 ble 
tap av omdømme i større grad anvendt alene som begrunnelse for utroskapen. Ifølge Horn tref-
fer begrunnelsen for utroskap i Rt-2009-524 bedre, idet den fremhever betydningen av tillits-
forholdet mellom partene.159  
 
Handlingene som medførte omdømmetap i Rt-1994-1097 og Rt-2009-524 var typiske korrup-
sjonshandlinger. Det er usikkert hvilken vekt avgjørelsene får for rene utroskapstilfeller. I Rt-

                                                
157  Om smøring som korrupsjon, se Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 34 
158  Se Rt-2009-524 avsnitt 18 
159  Horn (2009) s. 108 
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2009-524 ble forholdet mellom reglene om utroskap og korrupsjon vurdert. Ifølge førstvote-
rende var utskillelsen av korrupsjonsbestemmelsene i 2003 ikke til hinder for at tilfeller som 
ble begått før utskillelsen kunne straffes som utroskap.160 Uttalelsen gir imidlertid ikke svar på 
om dommen gjelder for rene utroskapstilfeller etter utskillelsen.  
 
Rt-2009-524 har blitt anvendt i underrettsavgjørelser om utroskap, hvilket kan tale for at dom-
men har betydning også for de mer rene utroskapshandlinger.161 Dommen ble anvendt i den 
nylig avsagte tingrettsdommen mot en leder i Kongsberggruppen som ble dømt for grov utro-
skap.162 Dommen er ikke rettskraftig og har ingen vekt for rettsanvendelsen. Dommen brukes 
kun som illustrasjon på hvordan Rt-2009-524 kan forstås.  
 
I Kongsberg-dommen ble det uttalt at Rt-2009-524 er et eksempel på at bestemmelsen om øko-
nomisk utroskap fremdeles er anvendelig i en situasjon hvor det ikke kunne føres fullt bevis for 
korrupsjonshandling. Uttalelsen er ikke helt presis. Rt-2009-524 gjaldt såkalt ”smøring”, altså 
en typisk korrupsjonshandling. Poenget var ikke at det ikke kunne føres bevis for korrupsjon, 
men handlingen var foretatt før korrupsjon ble regulert i egne bestemmelser. Det er imidlertid 
riktig at utroskapsbestemmelsen vil kunne anvendes ved korrupsjonslignende forhold som ikke 
kan pådømmes etter korrupsjonsreglene, for eksempel fordi fordelen ikke er utilbørlig.163 Høy-
esterettsavgjørelsene vil nok derfor ha betydning for korrupsjonslignende utroskapshandlinger. 
Ved slike korrupsjonslignende handlinger vil omdømmetap være relevant, muligens også på 
selvstendig grunnlag. 
 
Spørsmålet blir således om omdømmetap er relevant for de rene utroskapstilfellene. Som nevnt 
taler ordlyden for at omdømmetap er relevant, i tillegg til at forarbeidene uttrykkelig nevner tap 
av navn og rykte som eksempel. Som vi har sett er det avgjørende om prinsipalen påføres en 
uforsvarlig tilleggsrisiko. Det kan da sluttes at en handling som medfører en risiko for tap av 
omdømme, vil være i strid med interessene til prinsipalen. Dommen i Rt-2009-524 kan imid-
lertid tas til inntekt for at omdømmetap kun er en del av vurderingen, og at det må sees i sam-
menheng med det tillitsforhold som foreligger mellom partene. Særlig i de rene utroskapssaker 
er det usikkert hvor stor risikoen for omdømmetap vil være, slik at en burde være forsiktig med 
å bruke omdømmetap som begrunnelse for utroskap alene. Ifølge Stordrange er rettstilstanden 
uklar med hensyn til om omdømmeskade alene er nok til å utgjøre utroskap.164 

                                                
160  Rt-2009-524 (20), nærmere om dommens betydning for forholdet mellom utroskap og korrupsjon i kapittel 

5.2  
161  Se f. eks. LE-2016-56480 
162  Asker og Bærum tingretts dom 17. oktober 2017 (upublisert, heretter kalt Kongsberg-dommen)  
163  Horn (2009) s. 109  
164  Stordrange (2014) s. 119  
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De lege ferenda kan det stilles spørsmål ved om omdømmetap burde være relevant. Utroskaps-
bestemmelsen skulle i utgangspunktet ikke brukes i bestikkelsestilfeller.165 I mangel av bedre 
regulering ble den imidlertid anvendt ved slike handlinger. Da korrupsjon ble utskilt i egne 
bestemmelser, ble det ikke vurdert om anvendelsesområdet for utroskapsbestemmelsen ble end-
ret. I flere av de nevnte avgjørelsene om utroskap i form av korrupsjon, påpekes det at det 
spesielle ved nettopp bestikkelser er at det kan oppstå et omdømmetap.166 Vern av tillit i mar-
kedet er ikke hensyn bak utroskapsregelen, hvilket tilsier at omdømmetap ikke bør ha stor be-
tydning. Straffelovkommisjonens uttalelser om at utroskapsbestemmelsen først og fremst dreier 
seg om overtredelser av økonomisk karakter, tilsier også at det bør utvises forsiktighet ved 
handlinger som kun medfører et tap av eller risiko for tap av omdømme.167 Departementet kom-
menterer imidlertid ikke uttalelsen, men nevner som sagt uttrykkelig tap av navn og rykte som 
eksempel på ikke-økonomisk skade. Det kan dermed se ut til at anvendelsen av utroskapsbe-
stemmelsen i bestikkelsestilfeller har bidratt til å utvide bestemmelsen til å også omfatte vin-
ninger og skader av ikke-økonomisk art.  
 
4.4.8 Oppsummering  
Drøftelsen viser at utroskapsbestemmelsen er svært vid. En handling kan sies å være i strid med 
prinsipalens interesser, dersom handlingen er illojal. Hvorvidt handlingen er illojal må vurderes 
ut fra hva som ligger i lojalitetsplikten som foreligger mellom partene. Det er imidlertid vans-
kelig å gi et klart svar på hva som ligger i lojalitetsplikten. Dette må vurderes i det konkrete 
tilfellet. En illojal handling vil heller ikke nødvendigvis være straffbar. Det må vurderes om 
gjerningspersonen har handlet forsvarlig i det konkrete tilfellet.  
 
Til tross for presiseringer av bestemmelsens nedre grense i forarbeidene og praksis, kan det 
stilles spørsmål ved om bestemmelsen oppfyller legalitetsprinsippets klarhetskrav. Det kunne 
med fordel ha blitt presisert i lovteksten at handlingen må være uforsvarlig.  
 
Videre ser det ut til at korrupsjonsutskillelsen har hatt noe betydning for utroskapsbestemmel-
sen, særlig hva gjelder relevansen av omdømmetap. Utskillelsen kan synes å ha medført at vin-
nings- og skadevilkåret er utvidet, slik at omdømmetap på selvstendig grunnlag kan anføres ved 
utroskapshandlinger.  

  

                                                
165  Horn (2009) s. 106  
166  Se f. eks. Rt-2001-227 s. 230  
167  NOU 2002:4 s. 315, også nevnt i kap. 4.4.5  
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5 Utroskap og korrupsjon – samme forhold?   
 
5.1 Innledende om samme forhold  
I og med at korrupsjon i private forhold tidligere ble pådømt som utroskap, vil mange hand-
linger etter utskillelsen omfattes av både korrupsjons- og utroskapsbestemmelsen. Slik de 
nevnte dommene i kapittel 4.4.7 viste, vil en arbeidstaker som mottar en bestikkelse, handle 
mot sin arbeidsgivers interesse ved mottaket. Forutsetningen er at arbeidstakeren har en slik 
stilling som kreves etter utroskapsbestemmelsen.168 Spørsmålet er hvordan et slikt tilfelle vil 
bli pådømt i dag. Kan det bli pådømt som både utroskap og korrupsjon? Dersom det er tiltalt 
som utroskap, har retten anledning til å dømme det som korrupsjon? Svarene beror på om utro-
skap og korrupsjon skal anses som samme eller ulike straffbare forhold.  
 
Hvorvidt et straffbart forhold skal anses som ett forhold, eller flere enkelte forhold, har betyd-
ning i en rekke henseende, både strafferettslig og straffeprosessuelt. Strafferettslig har distink-
sjonen betydning for når bestemmelsene kan brukes i konkurrens, for utmålingen av straff, for 
når et forhold anses foreldet og for norsk retts stedlige virkeområde. Straffeprosessuelt har dis-
tinksjonen betydning for beskrivelsen av det straffbare forhold i tiltalebeslutningen, for stem-
megivning ved skyldspørsmålet, for rettskraften, for forholdet mellom tiltalebeslutning og dom 
og således for subsumsjonsendring.  
 
Det avgjørende ved vurderingen av om noe anses som samme eller ulike forhold er hvorvidt 
det foreligger identitet mellom forholdene.169 Ved identitetsspørsmålet er i noen tilfeller den 
faktiske identiteten avgjørende, mens det i andre tilfeller også har betydning om forholdene har 
samme rettslige identitet. Hva som ligger i begrepene faktisk og rettslig identitet, kommer jeg 
nærmere inn på nedenfor.   
 
Jeg skal i dette kapittelet vurdere om utroskap og korrupsjon anses som samme eller ulike for-
hold. Spørsmålet vil særlig bli drøftet i tilknytning til anvendelse av bestemmelsene i konkur-
rens, til spørsmålet om rettskraft og til spørsmålet om subsumsjonsendring.  
 
5.2 Bestemmelsene i konkurrens  
I forbindelsen med utskillelsen av korrupsjonsreglene, ble det i strl. 1902 § 275 tredje ledd 
innført en konkurrensbestemmelse for å regulere forholdet mellom utroskapsbestemmelsene og 
de nye korrupsjonsbestemmelsene. Bestemmelsen ble videreført i strl. 2005 § 390 annet ledd, 
som lyder:  
 

                                                
168  Matningsdal (2017a) s. 1063  
169  Jf. blant annet Andenæs (2009) s. 376  
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”Straff for utroskap anvendes ikke på handling som faller inn under § 324, jf. 
§ 325, eller § 387, jf. § 388.”  

 
Etter ordlyden i § 390 annet ledd kan ”handling” som faller inn under korrupsjonsbestemmel-
sene ikke pådømmes som utroskap. Spørsmålet er hva som ligger i ordet ”handling”.  
 
Bruken av entallsordet ”handling” tilsier at det må være én handling som omfattes av begge 
bestemmelsene. Denne forståelsen følger også av rettspraksis. I Rt-2012-243 uttales det at kor-
rupsjonsbestemmelsen skal anvendes der ”en og samme handling fullt ut fyller gjerningsbeskri-
velsen i begge straffebudene”.170 Formålet med bestemmelsen i § 390 annet ledd er ifølge først-
voterende å forhindre bruk av utroskap- og korrupsjonsbestemmelsene i idealkonkurrens. Ideal-
konkurrens innebærer at én handling rammes av flere straffebud. Det er således ikke mulig at 
én konkret handling straffes som både utroskap og korrupsjon.  
 
Bestemmelsene kan derimot anvendes i realkonkurrens.171 Realkonkurrens innebærer at flere 
lovbrudd pådømmes under ett.172 Utroskap og korrupsjon kan anvendes side om side dersom 
det er to ulike handlinger som pådømmes. Dersom en person mottar bestikkelser for å overfak-
turere sin hovedmann, kan personen dømmes for korrupsjon hva angår mottaket av bestikkelsen 
og for utroskap hva gjelder overfaktureringen. Den aktive bestikker kan straffes for korrupsjon 
og medvirkning til utroskap. Dersom man i et slikt tilfelle kun straffer for korrupsjon, vil en 
vesentlig straffverdig side av handlingene ikke komme med.  
 
Det er ikke alltid like lett å vite om noe skal anses som én handling (som da skal pådømmes 
som korrupsjon) eller som flere handlinger (som kan pådømmes som både korrupsjon og utro-
skap). I såkalte korrupsjonsopplegg kan det være vanskelig å se hva som er en separat handling 
og hva som er en fortsatt handling. Hvorvidt noe anses som en fortsatt forbrytelse eller forskjel-
lige forbrytelser, avhenger blant annet av tidens, stedets og forsettets enhet.173  
 
Spørsmålet om et forhold kunne straffes som både korrupsjon og utroskap ble vurdert i HR-
2016-1835-A. I denne saken hadde en person som var ansatt som vaktmester og vedlikeholds-
leder hos Unibuss AS, attestert fiktive fakturaer. Formålet med de fiktive fakturaene var å skjule 
private arbeider som var utført hos administrerende direktør i Unibuss. Fakturaene var formulert 
slik at det så ut som at det var utført arbeider på anleggene til Unibuss. Vaktmesteren som 
attesterte fakturaene var klar over formålet med fakturaene.  

                                                
170  Se Rt-2012-243 (34), nærmere om dommen i kapittel 5.4  
171  Jahre (2013) strl. 1902 § 275  
172  Andenæs (2016) s. 369  
173  Nærmere om fortsatt forbrytelse, se Øyen (2005)  
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Det spesielle i saken var at vaktmesteren ikke selv var tiltalt for korrupsjon. Han var tiltalt for 
medvirkning til korrupsjon, og påtalemyndigheten mente han også måtte straffes for utroskap 
mot Unibuss. Dersom vaktmesteren kun ble straffet for medvirkning til korrupsjon, ville ifølge 
påtalemyndigheten en vesentlig side av den straffbare handlingen ikke komme frem. En dom-
fellelse for medvirkning til korrupsjon ville få frem vaktmesterens bidrag til at lederen i Unibuss 
fikk en utilbørlig fordel, men den ville ikke få frem tappingen av Unibuss.  
 
Høyesterett vurderte hva som lå i ”handling” i strl. § 275 tredje ledd. Etter førstvoterendes syn 
måtte lovens ordlyd være avgjørende. I og med at korrupsjonsbestemmelsene omfattet med-
virkning, ville den ene og samme handlingen omfattes av både korrupsjon- og utroskapsbe-
stemmelsene. Dermed kunne ikke vaktmesteren straffes for både medvirkning til korrupsjon og 
for utroskap.  
 
I motsetning til den nevnte avgjørelsen i Rt-2012-243, som jeg kommer nærmere inn på senere, 
dreide det seg her kun om én faktisk handling, nemlig attestering av fakturaene. Det var dermed 
den samme faktiske handling som ble omfattet av både korrupsjons- og utroskapsbestemmel-
sen. Dersom vaktmesteren hadde mottatt en bestikkelse for å attestere fakturaene, kunne han 
selv blitt dømt for både korrupsjon og utroskap.  
 
Den tidligere nevnte dommen inntatt i Rt-2009-524 vurderer også forholdet mellom utroskap 
og korrupsjon i tilknytning til konkurrensreglene. I saken hadde en banksjef mottatt en penge-
gave av karakteren ”smøring”. Gavegiveren fikk altså ikke noe i gjengjeld. Forholdet ble tiltalt 
og dømt etter utroskapsbestemmelsen. Tiltaltes forsvarer anførte at det måtte skilles mellom 
utroskap og korrupsjon, og at handlinger som hadde karakter av å være korrupsjon ikke kunne 
straffes som utroskap. Anførselen førte ikke frem.  
 
Ifølge førstvoterende medførte ikke strl. 1902 § 275 tredje ledd at handlinger som etter lovend-
ringen i 2003 var naturlig å straffe som korrupsjon, før lovendringen falt utenfor utroskapsbe-
stemmelsen.174 Videre uttalte førstvoterende at det ikke var ukjent at handlinger kunne rammes 
av flere straffebud, og at konkurrenslæren gikk ut på at straffebud som ville ramme samme sider 
av handlingen, ikke kunne brukes ved siden av hverandre. Siden det i saken kun var tatt ut tiltale 
for utroskap oppstod det ikke noe konkurrensproblem. I denne saken ble den aktuelle hand-
lingen, mottaket av gaven, rammet av både utroskap og korrupsjonsreglene. Førstvoterendes 
uttalelse kan tyde på at dersom det var tatt ut tiltale for både utroskap og korrupsjon, og disse 
straffebudene kunne anses å ramme forskjellige sider av den samme handlingen, ville bestem-
melsene kunne brukes side om side. En slik forståelse strider mot konkurrensbestemmelsen i 

                                                
174  Se Rt-2009-524 avsnitt 20 
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utroskapsbestemmelsen. Dersom det hadde blitt tatt ut tiltale for både utroskap og korrupsjon, 
måtte retten ha dømt forholdet som korrupsjon i samsvar med konkurrensbestemmelsen.  
 
Bestemmelsene kan etter dette ikke anvendes i idealkonkurrens, dersom forholdene anses som 
det samme faktiske forholdet. Dersom forholdene ikke anses som samme faktiske forhold, kan 
bestemmelsene anvendes i realkonkurrens. Det er altså den faktiske handlingen som er avgjø-
rende for anvendelsen av bestemmelsen i strl. § 390 annet ledd. Det sees bort fra hvilke hensyn 
bestemmelsene verner og hvilke interesser som må anses krenket. Som vi skal se under, sams-
varer ikke anvendelsen av konkurrensbestemmelsen med vurderingen av det straffbare forhol-
det i tilknytning til subsumsjonsendring.  
 
5.3 Rettskraft  
Rettskraft vil si at forholdet endelig avgjøres ved dom, slik at det ikke kan opptas på nytt, jf. 
strpl. §§ 50 og 51.175 Dersom det blir reist ny sak om et krav som allerede er avgjort ved retts-
kraftig dom, skal retten avvise saken. Ordet ”krav” i strpl. § 51 har tradisjonelt blitt tolket på 
samme måten som ordet ”forhold” i strpl. § 38.176 Som vi skal se nedenfor, er både den faktiske 
og rettslige identitet relevant ved vurderingen av strpl. § 38.177   
 
Det er imidlertid lagt til grunn i rettspraksis at den norske rettskraftregelen må tolkes i samsvar 
med EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 og EMDs tolkning av artikkelen i dommen Zolotukhin 
mot Russland.178 Zolotukhin-dommen gjaldt spørsmål om dobbel straffeforfølgning. I dommen 
var det avgjørende for om man stod ovenfor ”samme forhold” etter EMK TP 7 art. 4, hvorvidt 
den faktiske handlingen var den samme. Ved å tolke strpl. § 51 i samsvar med EMK TP 7 
artikkel 4 bevegde man seg altså bort fra den tradisjonelle norske identitetslæren.179  
 
Ved vurderingen av samme forhold i tilknytning til rettskraften, er altså den faktiske handlingen 
avgjørende. Dersom en utroskapshandling anses som samme faktiske handling som en pådømt 
korrupsjonshandling, kan ikke utroskapshandlingen pådømmes i en egen, senere sak. Det er 
etter dette den faktiske handlingen som er avgjørende både for når utroskap og korrupsjon kan 
pådømmes i samme sak og når et forhold kan pådømmes i en senere sak. For at den faktiske 
handlingen skal anses som den samme må den inngå i samme begivenhet, knytte seg til samme 
tidspunkt i hendelsesforløpet og bestå av de samme eller vesentlig samme faktiske omstendig-
heter, jf. Rt-2011-172.  

                                                
175  Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker  
176  Se Rt-2011-172 avsnitt 18 
177  Øyen (2017) s. 93 
178  Se f. eks. Rt-2010-454 og Rt-2011-172  
179  Nærmere om kursendringen, se Øyen (2017) s. 93 flg.  
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5.4 Subsumsjonsendring  
Spørsmålet om utroskap og korrupsjon skal anses som samme forhold, har også betydning for 
subsumsjonsendring etter straffeprosessloven § 38. Det følger av strpl. § 38 første ledd at retten 
ikke kan gå utenfor ”det forhold” tiltalebeslutningen gjelder. Etter annet ledd er retten ubundet 
av tiltalen ”med hensyn til det straffebud som skal anvendes på forholdet”. Retten kan altså 
bruke et annet straffebud enn det som følger av tiltalen, men det må uansett holde seg innenfor 
samme forhold. Dersom tiltalen gjelder utroskap, kan ikke retten dømme for korrupsjon hvis 
dette må anses som et annet forhold. Spørsmålet blir hva som er å anse som samme ”forhold” i 
tilknytning til strpl. § 38.  
 
Hensynet bak regelen i strpl. § 38 er det grunnleggende anklageprinsippet, som kommer til 
uttrykk i strpl. § 63. Prinsippet innebærer at det er påtalemyndigheten som skal igangsette sak 
for domstolene, og at domstolene kun trer i virksomhet etter begjæring fra påtalemyndighetene. 
Dermed skal heller ikke domstolen gå utenfor det forhold som trekkes opp i tiltalebeslutningen 
etter strpl. § 252. Dette er også av hensyn til tiltalte, som skal ha mulighet til å forberede sitt 
forsvar, jf. EMK art. 6 nr. 3 bokstav c). Dersom domstolene fritt kunne gå utover det som var 
trukket opp i tiltalebeslutningen og forkynt for tiltalte, ville vernet for tiltalte blitt illusorisk.  
 
I Rt-2012-243 ble det vurdert om lagmannsretten foretok en riktig subsumsjonsendring fra utro-
skap til korrupsjon. Saken dreide seg om en prosjektleder i Undervisningsbygg som hadde mot-
tatt store pengebeløp fra fire personer. Disse fire drev virksomheter som hadde oppdrag for 
Undervisningsbygg. Prosjektlederen hadde godkjent og attestert et større antall fakturaer som 
tre av oppdragstakerne hadde utstedt på vegne av sine firmaer. Disse fakturaene var enten alle-
rede oppgjort, inngikk i andre fakturagrunnlag, lå utenfor kontraktene eller var rent fiktive.  
 
Prosjektlederen ble i tingretten dømt for grov korrupsjon og grov utroskap. Lagmannsretten 
tillot anken fremmet, med unntak av post III f om godkjennelse/attestering av fiktive fakturaer 
fremmet. Prosjektlederens forsvarer fremholdt da at saken måtte avvises for post I a om grov 
korrupsjon, fordi post I a og post III f var samme straffbare forhold. Lagmannsretten la til grunn 
at postene I a og III f gjaldt samme straffbare forhold, og at anken over post III f dermed ikke 
skulle ha vært nektet fremmet. Nektelsen var imidlertid ikke til hinder for at lagmannsretten 
kunne behandle post I a, da ankegjenstanden var ”forholdet som sådan” og dommer i straffesa-
ker ikke ble ansett for å ha partiell rettskraft. Ved behandlingen ble dermed post III f tatt med 
som en del av post I a, og ansett som en del av samme korrupsjonsopplegg. Prosjektlederen ble 
av lagmannsretten dømt for post I a, hvor hele forholdet ble dømt som grov korrupsjon. Lag-
mannsretten endret dermed subsumsjonen for post III f, fra grov utroskap til grov korrupsjon.  
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Spørsmålet for Høyesterett var om fellelsen for post I a måtte oppheves fordi posten skulle vært 
avvist sammen med post III f. Høyesterett vurderte derfor om lagmannsretten hadde foretatt en 
korrekt subsumsjonsendring ved å anse post I a og III f som et sammenhengende straffbart 
forhold.  
 
Ifølge førstvoterende måtte identitetsspørsmålet først og fremst avgjøres ut fra om man i faktisk 
henseende hadde å gjøre med det samme forholdet.180 Hvorvidt tiltalepostene gjaldt samme 
begivenhet, samme tidspunkt og om de bestod av de samme eller de vesentlige samme faktiske 
omstendigheter, hadde betydning. Førstvoterende viste til Rt-2011-172 og Zolotukhin-dommen 
for å underbygge sitt synspunkt. For subsumsjonsendring krevdes det i tillegg at den nye be-
stemmelsen ”ikke har en vesentlig annen karakter enn det straffebudet som tiltalen gjelder”. 
Sentrale momenter var ifølge førstvoterende, om bestemmelsene tok sikte på å beskytte vesens-
forskjellige interesser, om grunnleggende trekk ved gjerningsbeskrivelsen var forskjellige og 
forskjellen på strafferammene.181 Førstvoterende trakk altså den rettslige identiteten inn i vur-
deringen.  
 
Allerede de faktiske forhold talte, ifølge førstvoterende, for at post I a og III f ikke kunne anses 
som ett straffbart forhold. De faktiske forhold i post I a var mottak av til sammen 950 000 
kroner fra en av oppdragstakerne, mens de i post III f var attestering og godkjenning av faktu-
raer som ikke var reelle. Forholdene skilte seg fra hverandre i både tid, sted og hendelsesforløp 
for øvrig.182 På grunn av at utroskapen og korrupsjonen ikke kunne anses som samme forhold 
i faktisk henseende, var det ikke nødvendig for førstvoterende å vurdere om bestemmelsene var 
av vesentlig ulik karakter. Førstvoterende kom altså på bakgrunn av de faktiske forhold til at 
lagmannsretten ikke hadde anledning til å endre subsumsjonen.  
 
Førstvoterende vurderte så i et obiter dictum, en uttalelse som ikke hadde betydning for resul-
tatet, hvorvidt bestemmelsene var av vesentlig ulik karakter. Det ble påpekt at problemstillingen 
ikke var berørt i forarbeidene, men at det var understreket i forarbeidene at korrupsjon utgjorde 
en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene og at det kunne hindre økono-
misk utvikling og virke konkurransevridende.183 På bakgrunn av dette, fant førstvoterende at 
korrupsjonsbestemmelsene tok sikte på å beskytte ”vesentlig bredere samfunnsinteresser” enn 
utroskapsbestemmelsene. Førstvoterende viste til Rt-2008-1473 hvor spørsmålet ble vurdert i 
tilknytning til straffeutmåling. I Rt-2008-1473 var spørsmålet om utroskap og korrupsjon skulle 
anses som en straffbar handling i forbindelse med straffeutmålingen. Den tiltalte var funnet 

                                                
180  Se Rt-2012-243 avsnitt 23 
181  Se Rt-2012-243 avsnitt 25   
182  Se Rt-2012-243 avsnitt 23 
183  Se Rt-2012-243 avsnitt 26, hvor det vises til Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 5  
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skyldig i grov utroskap for over 99 millioner kroner og grov korrupsjon for over 6,5 millioner 
kroner. Lagmannsretten hadde utmålt straffen ved å ta utgangspunkt i hva straffen ville vært for 
henholdsvis utroskapen og korrupsjonen, og deretter foretatt en samlet vurdering av straffen. 
Den tiltalte hevdet dette var feil anvendelse av § 62, fordi utroskapen og korrupsjonen måtte 
anses som ”en økonomisk kriminell virksomhet”.184 Den tiltalte mente utmålingen måtte ta ut-
gangspunkt i det samlede beløp, og at den måten lagmannsretten hadde brukt fikk vesentlig 
betydning for straffens lengde.  
 
Høyesterett fant i Rt-2008-1473 at lagmannsretten hadde utmålt straffen korrekt. Førstvote-
rende påpekte at der det foreligger flere likeartede straffbare forhold, kunne det være riktig å la 
utgangspunktet for utmålingen være summen av de beløp som var omfattet av de straffbare 
forhold. Førstvoterende fant imidlertid at det var ”vesensforskjell i karakteren av det straffbare 
forhold ved korrupsjon sammenlignet med utroskap”.185 Førstvoterende viste til Rt-2001-227 
hvor det ble uttalt at korrupsjon sammenlignet med underslag hadde ”en helt annen karakter”.186 
Ifølge førstvoterende var det de alvorlige samfunnsmessige skadevirkningene som skilte kor-
rupsjon fra de andre formuesforbrytelsene, og som ikke gjorde det naturlig å snakke om likear-
tede straffbare forhold.  
 
Ifølge førstvoterende i Rt-2012-243 talte mye for at de vesensforskjeller som ble trukket frem i 
tilknytning til utmålingen i Rt-2008-1473 også måtte være avgjørende for spørsmålet i tilknyt-
ning til subsumsjonsendring etter strpl. § 38. I og med at uttalelsen ble avsagt i et obiter dictum, 
vil ikke dommen være et prejudikat for senere avgjørelser om subsumsjonsendring ved utroskap 
og korrupsjon. Uttalelsen har således liten vekt for senere avgjørelser, men den gir likevel et 
uttrykk for Høyesteretts syn på forholdet mellom utroskap og korrupsjon.  
 
Det kan utledes fra avgjørelsen i Rt-2012-243 at det ved subsumsjonsendring først må vurderes 
om forholdene i faktisk henseende er de samme. Dersom de ikke er det, slik tilfellet var i Rt-
2012-243, kan en eventuell subsumsjonsendring avskjæres. Dersom forholdene har samme fak-
tiske identitet, må det videre vurderes om forholdene har samme rettslige identitet. De oven-
nevnte dommene taler for at den rettslige identiteten er ulik hva gjelder utroskap og korrupsjon.  
 
Forholdet mellom utroskap og underslag styrker synet på at korrupsjon og utroskap er forhold 
av ulik karakter. Spørsmålet om subsumsjonsendring fra utroskap til underslag kom opp i HR-
2017-473. Saken dreide seg om en mann som var verge for sin syke kone. Ektemannen hadde 
foretatt et bilkjøp og et kjøp av livsforsikring, med seg selv som begunstiget, med ektefellens 

                                                
184  Se Rt-2008-1473 avsnitt 32 
185  Se Rt-2008-1473 avsnitt 34 
186  Se Rt-2001-227 s. 230  
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midler. Disposisjonene var foretatt med ti måneders mellomrom. Lagmannsretten domfelte for 
underslag i samsvar med påtalemyndighetens endrede tiltale. Det ble anført at lagmannsretten 
ikke hadde adgang til å endre subsumsjonen, fordi underslag var et annet straffbart forhold enn 
utroskap. Ankeutvalget var ikke enige i dette. Det ble lagt vekt på at det var de samme faktiske 
forholdene som var sentrale for bedømmelsen etter begge bestemmelsene og at ”de samme in-
teressene” ble beskyttet. Subsumsjonsendringen medførte derfor ikke at det straffbare forholds 
identitet ble endret.187 Det straffbare forhold skifter derimot identitet i større grad ved en end-
ring fra utroskap til korrupsjon.  
 
Høyesteretts synspunkt i Rt-2012-243 er, etter min mening, godt begrunnet. Særlig hensynene 
bak reglene taler for at korrupsjon og utroskap må anses som bestemmelser av vesentlig ulik 
karakter. Strafferammene ved korrupsjon er i tillegg høyere enn ved utroskap, som viser at 
korrupsjon anses å være et mer alvorlig forhold enn utroskap. Løsningen passer imidlertid ikke 
godt med konkurrensbestemmelsen i strl. 2005 § 390 annet ledd. La oss ta som eksempel at 
påtalemyndigheten har tatt ut tiltale for utroskap, men handlingen faller også inn under gjer-
ningsbeskrivelsen i korrupsjonsbestemmelsen. I samsvar med strl. 2005 § 390 annet ledd skal 
forholdet da dømmes som korrupsjon. Korrupsjon anses imidlertid som et annet forhold enn 
utroskap. Følger man synspunktet til førstvoterende i Rt-2012-243, er retten i et slikt tilfelle 
avskåret fra å endre subsumsjonen fra utroskap til korrupsjon.  
 
I forbindelse med arbeidet med ny straffeprosesslov har Straffeprosesslovutvalget foreslått å 
endre strpl. § 38.188 Straffeprosesslovutvalget har foreslått at retten kan dømme etter et annet 
straffebud, så lenge påtalemyndigheten ikke motsetter seg det. Ifølge utvalget styrker forslaget 
anklageprinsippet.189 Øyen fremholder at utvalgets forslag kan forstås på flere måter.190 På den 
ene siden kan det se ut til at utvalgets flertall ønsker å forkaste den tradisjonelle læren om rett-
slig identitet. Utvalgets flertall fremholder at ”[i]nteresselæren, og de uklarheter og vanskelige 
grensespørsmål som følger med denne, kan forlates”.191 Retten skal stå fritt når det gjelder sub-
sumsjonen, forutsatt at nye rettsfakta ikke trekkes inn på en slik måte som endrer den faktiske 
identitet og at påtalemyndigheten ikke nedlegger veto.192 Ifølge Øyen svekker en slik forståelse 
anklageprinsippet, fordi retten vil kunne ta initiativ til enhver subsumsjonsendring. På den andre 
siden kan flertallet forstås som at den rettslige identiteten skal ha betydning, og påtalemyndig-
hetens vetorett kun kommer i tillegg. Ifølge Øyen er dette en bedre forståelse.193 

                                                
187  Se HR-2017-473-U avsnitt 18 
188  NOU 2016:24 s. 397 flg.  
189  NOU 2016:24 s. 398 flg.  
190  Øyen (2017) s. 98  
191  NOU 2016:24 s. 398  
192  Øyen (2017) s. 99 
193  Øyen (2017) s. 100  
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Etter min mening kan en løsning hvor man i større grad ser bort fra den rettslige identiteten, 
samsvare bedre med konkurrensbestemmelsen i strl. 2005 § 390 annet ledd. En slik løsning 
innebærer at retten ved en tiltale for utroskap, kan dømme for korrupsjon, i samsvar med kon-
kurrensbestemmelsen. Et annet spørsmål er om en slik endring av identitetsvurderingen på ge-
nerell basis er god.  
 
5.5 Vurdering   
Synet på når utroskap og korrupsjon utgjør samme eller ulike forhold, varierer. Ved bruk av 
bestemmelsene i konkurrens og ved spørsmålet om rettskraft, er det den faktiske handlingen 
som er avgjørende. Ved subsumsjonsendring er derimot vurderingen bredere. Dersom det er 
spørsmål om domstolen kan dømme for korrupsjon i stedet for utroskap, eller motsatt, har både 
den faktiske og rettslige identiteten betydning.  
 
Det kan stilles spørsmål om konkurrensbestemmelsen i strl. 2005 § 390 annet ledd er en god 
bestemmelse. Gjennomgangen av rettspraksis i forbindelse med subsumsjonsendring, viser at 
det er ulik rettslig identitet ved utroskap og korrupsjon. Hensynene som ligger bak korrupsjons-
reglene er ganske andre enn hensynene som ligger bak reglene om utroskap. Forskjellene mel-
lom bestemmelsene gjør konkurrensbestemmelsen noe unaturlig. Ved underslag og utroskap er 
hensynene bak reglene i stor grad de samme, hvilket gjør det naturlig å kun bruke en av bestem-
melsene. På grunn av utroskap- og korrupsjonsreglenes ulike rettslige karakter og hensynet til 
straffverdighet, vil det i noen tilfeller være mer naturlig å straffe én handling som både utroskap 
og korrupsjon. En slik løsning fremstår for meg som bedre enn å endre identitetsvurderingen i 
tilknytning til subsumsjonsendring.   
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6 Avsluttende bemerkninger  
Den første problemstillingen som ble reist i oppgaven var hvilken betydning korrupsjonsutskil-
lelsen har hatt for utroskapsbestemmelsen. Utskillelsen medførte ikke at bestikkelseshandlinger 
ikke også kan anses som utroskapshandlinger. Der en bestikkelseshandling ikke oppfyller vil-
kårene i korrupsjonsbestemmelsen, vil utroskapsbestemmelsen fortsatt kunne anvendes. Kon-
kurrensbestemmelsen i strl. 2005 § 390 annet ledd er heller ikke til hinder for at en korrupsjons-
handling kan anses som utroskap. Konkurrensbestemmelsen bestemmer kun at handlingen da 
skal straffes som korrupsjon.  
 
Drøftelsen viser at utskillelsen kan ha medført en utvidelse av utroskapsbestemmelsen. Det 
økonomiske aspektet ved bestemmelsen har i stor grad forsvunnet, ved at det ikke lenger kreves 
at det foreligger vinning eller skade av økonomisk art. Utvidelsen av vinnings- og skadevilkåret 
kan se ut til å være en følge av korrupsjonsutskillelsen. Dette synes godt ved vurderingen av 
om omdømmetap er relevant ved utroskapshandlinger. Forarbeidene bruker tap av navn og 
rykte som eksempel på ikke-økonomisk skade, men begrunner ikke hvorfor slikt tap nå er in-
kludert. Det er mulig anvendelsen av utroskapsbestemmelsen i korrupsjonstilfeller har ført til 
at omdømmetap har blitt en større del av vurderingen av om det er handlet i strid med prinsipa-
lens interesser.  
 
Den andre problemstillingen som ble reist var om, og i hvilke tilfeller, utroskap og korrupsjon 
kunne anses som samme forhold. Drøftelsen viser at hvorvidt korrupsjon og utroskap bør anses 
som samme forhold, varierer. Til tross for at bestemmelsene anses for å være av vesentlig ulik 
karakter, vil det i mange tilfeller ikke kunne straffes for både utroskap og korrupsjon. Hvorvidt 
dette er optimalt, kan med fordel diskuteres. I noen tilfeller kan straffverdighetshensyn tilsi at 
det burde straffes for både utroskap og korrupsjon, også der det kun foreligger én handling. En 
slik løsning ville også samsvar bedre med identitetsvurderingen ved subsumsjonsendring. Det 
kan anses paradoksalt at retten ved idealkonkurrens skal dømme handlingen som korrupsjon, 
til tross for at retten sannsynligvis ikke ville hatt mulighet til å endre en subsumsjon fra utroskap 
til korrupsjon.  



49 
 

Kildeliste 
 
Norske lover   

1814 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov. 
 

1842  Lov angaaende Forbrydelser af 20de August 1842 (kri-
minalloven). 
 

1902  Lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov 
(straffeloven). 
 

1981  Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straf-
fesaker (straffeprosessloven). 
 

1985 Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og 
kommandittselskaper (selskapsloven). 
 

1988 Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet 
og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven, 
opphevet).  
 

1997  Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjelo-
ven). 
 

 Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper 
(allmennaksjeloven).  
 

1999 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskeret-
tigheter i norsk rett (menneskerettsloven). 
 

2003  Lov 4. juli 2003 nr. 79 om endringer i straffeloven mv. 
(straffebud mot korrupsjon). 
 

2005  Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). 
 

2009 Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven). 



50 
 

 

2010  Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålslo-
ven). 
 

2015 Lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffelo-
ven 

	 	

Konvensjoner  

1950  Den europeiske menneskerettskonvensjon, Roma, 4. 
november 1950 (EMK). 
 

1966  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, 16. 
desember 1966 (SP).  
 

1999 Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrup-
sjon, 27. januar 1999.  
 

  

Norske forarbeider  

Indst. O. VIII (1890)  Indstilling fra Justitskomiteen angaaende: 1. Den 
kongelige Proposition til Lov indeholdende Forand-
ringer i Straffelovens 21de Kapitel m. v. 2. Et af 
Repræsentanten Præsthus m. Fl. fremsat Forslag til 
Lov indeholdende Forandringer i Straffelovens 18de 
Kapitel. (Oth. Prp. Nr. 15, kfr. Nr. 12 for 1889. Dok. 
Nr. 18). 
 

NOU 1992:23 Ny straffelov – alminnelige bestemmelser Straffelov-
kommisjonens delutredning V. 
 

NOU 2002:4 Ny straffelov Straffelovkommisjonens delutredning 
VII. 
 



51 
 

NOU 2002:22 En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon. 
 

NOU 2016:24  Ny straffeprosesslov. 
 

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)  Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 
28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og 
tilpasning av annen lovgivning). 
 

Ot.prp. nr. 78 (2002-2003)  Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud 
mot korrupsjon).  
 

Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)  Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 
28  mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, 
folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, 
orden og sikkerhet, og offentlig myndighet). 
  

SKM (1896)    Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov for Konge-
riget Norge. Udarbeidet af den ved kgl. Resolution af 
14de November 1885 nedsatte Kommission, Kristiania 
1896.  
 

	 	

Norske rettsavgjørelser  

HR-2017-1776-A	 	

HR-2017-473-U  

HR-2016-1835-A	 	

HR-2016-1834-A	  

HR-2016-560-U  

Rt-2014-238   

Rt-2013-1254  



52 
 

Rt-2013-110 	

Rt-2012-313  

Rt-2012-243   

Rt-2012-1211   

Rt-2011-257	 	

Rt-2011-172 	

Rt-2010-481   

Rt-2010-454  

Rt-2009-780   

Rt-2009-524   

Rt-2008-1473   

Rt-2007-731   

Rt-2001-227   

Rt-1999-36   

Rt-1996-1505   

Rt-1996-1111  

Rt-1995-1536  

Rt-1994-1555   

Rt-1994-1097 	

Rt-1994-1002  



53 
 

Rt-1993-727  

Rt-1993-513  

Rt-1992-1463   

Rt-1992-1451   

Rt-1990-607   

Rt-1984-1275   

Rt-1976-994   

Rt-1967-1211   

Rt-1962-282 	

Rt-1956-1165 	

Rt-1955-828	 	

Rt-1946-183 	

LE-2016-56480  	

LB-2014-68647  

LB-2014-128355  

LA-2016-184310  

	 	

Rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)  

Zolotukhin mot Russland	 Zolotukhin v. Russia, Application no. 14939/03, 
Judgment of February 10th 2009.	

	 	



54 
 

Upubliserte rettsavgjørelser	

Asker og Bærum tingretts dom 17. oktober 2017 (sak 16-140956MED-AHER/2).	

	 	

Litteratur 	 	

Andenæs (2008)	 Andenæs, Johs., Spesiell strafferett og formuesforbry-
telsene, Samlet utgave ved Kjell V. Andorsen, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2008.  
	

Andenæs (2009)	 Andenæs, Johs., Norsk straffeprosess, Samlet utgave 
ved Tor-Geir Myhrer, Oslo: Universitetsforlaget, 
2009.  
	

Andenæs (2016)	 Andenæs, Johs., Alminnelig strafferett, 6. utgave ved 
Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut Erik Sæther, 
Oslo: Universitetsforlaget, 2016.  
	

Eskeland (2015) Eskeland, Ståle, Strafferett, 4. utgave, Oslo: Cappelen 
Damm Akademisk, 2015.  
 

Frøberg (2015)	 Frøberg, Thomas, Nyere praksis om det strafferettslige 
legalitetsprinsipp, Jussens Venner, 01-02/2015, s. 46-
71 (Sitert fra idunn.no). 
	

Gisle (2011)	 Gisle, Jon, Generalklausul, i Store norske leksikon, 
26.06.2011, https://snl.no/generalklausul,	 (sjekket 
22.11.2017). 
 

Gjernes (2017) Gjernes, Knut, Sæter, Kjetil og Solem, Lars Kristian, 
”Pågripelse i Boligbyggsaken”, Dagens Næringsliv, 
24. oktober 2017, https://www.dn.no/nyhe-
ter/2017/10/24/1145/Jus/pagripelse-i-boligbygg-sa-
ken?utm_source=face-
book&utm_campaign=lsrjgr&&utm_term=8898808,	
(sjekket 13. november 2017). 
 



55 
 

Horn (2008)	 Horn, Henrik og Pilgaard, Marianne Støkken, Straffe-
rettslig utroskap: Lojalitetsplikten ved transaksjoner 
mellom nærstående, Tidsskrift for strafferett, 03/2008, 
s. 336-347 (Sitert fra idunn.no). 
	

Horn (2009)	 Horn, Henrik, Bestikkelser, lojalitetsplikt og straffer-
ettslig utroskap – Kommentarer til Høyesteretts dom 
av 29. April 2009, Arbeidsrett, 02/2009, s. 105-109 (Si-
tert fra idunn.no). 
	

Hurwitz (1955)  Hurwitz, Stephan, Den danske kriminalret Speciel del, 
København: G. E. C. Gads forlag, 1955.  
 

Jahre (2013)	 Jahre, Hans-Petter, ”Merknad til strl. 1902” i Lovdata, 
15.11.2013 (sitert 19.11.2017). 
	

Matningsdal (2017a)	 Matningsdal, Magnus, Straffeloven, De straffbare 
handlingene, Kommentarutgave, Oslo: Universitets-
forlaget, 2017.  
	

Matningsdal (2017b)	 Matningsdal, Magnus, ”Kommentar til straffeloven 
2005”, i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata, 
Sist hovedrevidert 30.08.2017 (sitert 20.11.2017). 
	

Nygaard (2004)	 Nygaard, Nils, Rettsgrunnlag og standpunkt, 2. utgave, 
Bergen: Universitetsforlaget, 2004.  
	

Næringslivets sikkerhetsråd (2017) Næringslivets sikkerhetsråd, Kriminalitets- og sikker-
hetsundersøkelsen i Norge 2017 (Krisino), 2017. 
 

Ringvoll (2007)	 Ringvoll, Linn Hoel og Leonhardsen, Erlend M., Prag-
matisk i prinsippet – om lojalitetsprinsippet i kon-
traktsforhold, Jussens Venner, 01/2007, s. 37-55 (Si-
tert fra idunn.no). 
	

Schea (2001)	 Schea, Trond Eirik og Stoltenberg, Lars, Fra ØKO-
KRIM, Bestikkelser i private forhold – noen bemerk-



56 
 

 

ninger etter Høyesteretts dom i Rt 2001 s 227, Tids-
skrift for strafferett, 02/2001, s. 137-143 (sitert fra id-
unn.no). 
	

Skeie (1938)	 Skeie, Jon, Den norske strafferett. Bind II: Den 
specielle del, Oslo: Olaf Norlis forlag, 1938.  
 

Stordrange (2014)	 Stordrange, Bjørn, Forbrytelser mot vårt økonomiske 
system, Utroskap og korrupsjon, 3. utgave, Oslo: Fag-
bokforlaget, 2014.  
	

Strandbakken (2004)	 Strandbakken, Asbjørn, Grunnloven § 96, Jussens 
Venner, 03-04/2004, s. 166-215 (Sitert fra idunn.no). 
	

Økokrim (2015)	 Økokrim, Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og 
miljøkriminalitet, 2015.  
	

Øyen (2005)	 Øyen, Ørnulf, Fortsatt forbrytelse, Jussens Venner 
04/2005, s. 218-258 (sitert fra idunn.no). 
	

Øyen (2017)	 Øyen, Ørnulf, Det straffbare ”forhold”: EMDs tilnær-
ming, Høyesteretts kursendring og forslagene til Straf-
feprosesslovutvalget, Tidsskrift for strafferett, 02/2017 
s. 89-102 (sitert fra idunn.no).	


