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Kven kan straffast?  
 

Eit viktig prinsipp i moderne lovgjeving er at ein må vera tilrekneleg for å kunna stillast til ansvar 

for ting ein gjer. Såleis er det ikkje sikkert at mannen som nyleg drap ungane og kona si i Oslo 

ville vorte straffa dersom han hadde levd no. (Han drap seg sjølv til slutt.) Då ville ein psykiater 

undersøkt han, og berre dersom psykiateren meinte han var tilrekneleg då han gjorde dette, kunne 

han fått straff.  

 

Men psykiateren har ikkje nokon fasit. Kva er kriteriet for om ein er tilrekneleg? I Dagsnytt fekk 

vi nyleg høyre at amerikanarane har ein regel om å ikkje avretta tilbakeståande, og at dei set 

grensa ved IQ på 70. Det høyrest enkelt og greitt ut. Men no hadde dei avretta ei dame med IQ på 

72, altså svært nær grensa, så den avrettinga hadde vore svært kontroversiell.  

 

Gulatingslova, som i mellomalderen galdt for Vestlandet, har ein paragraf om ”galenmannsdrap” 

(”óðs manns víg”) innan familien: Når ”son drep far, eller far son, eller bror bror sin, eller søsken 

kvarandre, eller barn mor si, eller mor barnet sitt”. Den som drep får då ikkje arven etter den 

drepne, men blir heller ikkje straffa, berre han eller ho går til skrifte. Her står det ikkje kva som er 

kriteriet for om den som drep er galen eller ikkje. Det kan verka som ein meinte at denne typen 

drap i seg sjølv viste at det hadde rabla for ein. Ofte er det jo slik – men ikkje alltid, som vi veit.  

 

Borgartingslova, som galdt for Oslofjords-området, har ein paragraf om spedbarnsdrap. Der er 

kriteriet om mora ”talar vettug” eller ikkje (”mælir í viti”). Talar ho vettug når folk finn henne 

med det døde barnet, skal ho missa alt ho eig og fara til eit heident (!) land og aldri koma att. (Å 

ta livet av uønskte spedborn vart rekna som ein heiden skikk. Etter kristninga fekk ein berre 

kvitta seg med svært vanskapte born….) Men talar mora ikkje vettug når folk kjem til henne, då 

skal ho gå til skrifte, men vera straff-fri. Med dette kriteriet må det òg ha vore vanskelege 

grensetilfelle.  

 

Det einaste enkle er å straffe uansett: ”Har du gjort det, så skal du straffast!” Men det er nok ikkje 

så enkelt, likevel, på grunn av tilfella der det opplagt er urimeleg. Difor har det – så vidt eg veit – 

ikkje funnest samfunn som har ei slik ”mekanisk” lovhandheving.  
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