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De psykiatrisk sakkyndiges rapport 
om Anders Behring Breiviks sinns-
tilstand slår som kjent fast at han 
er psykotisk (eller sinnssyk, som 
det het før), og derfor må anses 
som skyldfri. Det er en konklusjon 
som har vakt oppsikt, ikke bare i 
allmennheten, men også blant 
psykiatere og jurister. Det råder 
rett og slett en utbredt usikkerhet 
om rapportens sentrale vurderin-
ger er riktige. Spørsmålet om 
hvem som kan straffes, og under 
hvilke betingelser mennesker kan 
anses som utilregnelige og uten 
skyldevne, har vært omstridt i 
hvert fall siden Magnus Lagabøtes 
tid. Spørsmål om ansvar, valg, fri 
vilje og straff har opptatt mennes-
kene til alle tider. Det vanlige har 
vært – i tråd med «The M’Naghten 
rules» fra 1843 – at utilregnelighet 
var avhengig at man led av en 
sinnslidelse som gjorde en ute av 
stand til å forstå naturen av den 
gjerningen man hadde utført. Hvis 
man ikke kunne forstå det, kom et 
nytt punkt til, at man heller ikke 
visste at handlingen var gal. Hvis 
disse forutsetningen var oppfylt, 
kunne man ikke holdes ansvarlig. 
Man har ikke skyldevne og kan 
heller ikke straffes. I Norge, som et 
av svært få land i verden, baserer 

utilregnelighetsvurderingen seg 
på et rent medisinsk prinsipp. Det 
kan være gode argumenter for å se 
på dette på nytt, men så lenge 
dagens system er som det er, legger 
det et stort ansvar på de rettsopp-
nevnte psykiaterne, fordi deres 
vurderinger får direkte straffe-
rettslige konsekvensene (selv om 
utilregnelighetsvurderingen hører 
til skyldspørsmålet, og avgjørelsen 
derfor ligger til retten). Psykiater-
nes konklusjoner blir i norsk 
rettspraksis mer avgjørende enn i 
mange andre land. Og det kan 
være snakk om hårfine forskjeller. 
Mens for eksempel psykose fører 
til straffefrihet, vil en diagnose 
som sier at lovbryteren har en 

alvorlig psykisk lidelse med en 
betydelig svekket evne til realis-
tisk vurdering av omverdenen, 
bety at han kan få fengselsstraff.

Flere psykiatere har allerede reist 
viktige innvendinger mot rappor-
ten til rettspsykiaterne Torgeir 
Husby og Synne Sørheim. Et 
problem er selve utnevnelsen av de 
to, ettersom de i mange år har 
jobbet tett sammen, den ene, 
Torgeir Husby, som overordnet den 
andre, Synne Sørheim, Dette gjør 
at muligheten for ulike ståsteder 
og vurderinger reduseres betyde-
lig. Dette forsterkes ytterligere av 
at de to ikke har møtt Breivik 
uavhengig av hverandre. Den 
sikkerhetsventilen som ligger i at 

det er to sakkyndige, er i praksis 
eliminert. Det er også reist avgjø-
rende innvendinger mot at psykia-
terne i liten grad har vurdert de 
kulturelle og politiske omgivelsene 
Breivik opererte innenfor. Det gjør 
at forestillinger som er utbredt i 
disse miljøene ensidig blir tolket 
som personlighetsforstyrrelser.

«Alternative forståelsesformer av 
gjerningsmannen og handlingen 
er knapt drøftet», sier psykiater 
Arne Thorvik til Aftenposten. Det 
gjelder hans bruk av begreper som 
er kjent i det «anti-jihadistiske» 
miljøet, men også påvisningen av 
«bisarre vrangforestillinger». 
Psykologiprofessor Svenn Torger-

sen sier til Aften-
posten at hvis det 
skal foreligge en 
psykotisk, paranoid 
vrangforestilling, 
må tanken ikke 
være en rimelig 
antakelse, og ikke i 

tråd med tanker som gjør seg 
gjeldende i de grupper man er del 
av eller identifiserer seg med, noe 
som åpenbart var tilfellet for 
Breivik. Det samme skjer når hans 
– rimelige og høyst rasjonelle – 
frykt for å være overvåket under 
forberedelsene til terrorhandlin-
gen, blir utlagt som psykotisk.

Den utbredte tvilen rundt de 
sakkyndiges rapport tilsier at 
retten må sikre seg et breiere og 
sikrere beslutningsgrunnlag. Den 
rettsmedisinske kommisjon kan i 
avgjørende grad bidra til det. Det 
mest naturlige er likevel at retten, 
for å feie all usikkerhet av banen, 
ber om en «second opinion».
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Psykiaterrapporten om Breiviks sinnstilstand møter økende skepsis.

Nagende tvil

«Retten må sikre seg 
et breiere og sikrere 
beslutningsgrunnlag»

Hva som er kristent og hva som er 
hedensk med julenissen, den gam-
le mannen med hvitt skjegg som 
sniker seg inn i huset ditt og legger 
gaver i strømper, sko eller under 
trær, er ikke så godt å si. Men den 6. 
desember er i alle fall festdagen til 
den kristne delen av denne figuren. 
Sankt Nikolaus (som ble til Sinter-
klaas på nederlandsk, og videre 

Santa Claus på engelsk) 
var en gresk helgen og bi-
skop fra Myra i det som i 
dag er Tyrkia. Nikolaus ble 
kjent i sin egen tid som en 
mann med den hyggelige 
hobbyen å gi bort gaver til 
de trengende. Det er også 
gavegivingen han huskes 
for i dag, men før Sant Ni-
kolaus ble til julenissen, 
ble han også dyrket som helgenen 
for sjøfart, skip og sjømenn i man-
ge søreuropeiske land. Enkelte me-
ner at Nikolaus ble en slags kristen 
versjon av den greske havguden 

Poseidon, lenge før han 
inntok sin nåværende rød-
kledde, pipeklatrende 
form. I motsetning til man-
ge andre helgener er det in-
gen grim historie knyttet til 
Sankt Nikolaus’ død. På 
tross av at han på et tids-
punkt skal ha blitt torturert 
av keiser Galerius Valerius 
Maximinus for sin tro, døde 

han av alderdom den 6. desember 
343. Hans jordiske levninger ble 
flyttet fra Konstantinopel til Bari, 
men den mytiske Nikolaus lever 
fortsatt i beste velgående.  IKG

Julenissen dør

Sankt Nikolaus                               

n Krisa i eurosonen fortsetter med 
uforminsket styrke. Mange aktører 
og observatører ser derfor mot 
fredagens EU-toppmøte i Brussel 
etter redning. Som ved de fleste av 
EUs tidligere kriser, ser svaret også 
denne gangen ut til å være å styrke 
unionsfullmaktene, selv om mange 
vil hevde at det nettopp er den 
overnasjonale euroen som er en av 
kildene til dagens problemer. Den 
tyske forbundskansler Angela 
Merkel talte til Forbundsdagen 
fredag der hun la fram sine planer 
om budsjettunion. «Alle som for 
noen få måneder siden hadde sagt 
at vi mot slutten av 2011 kom til å ta 
svært seriøse og konkrete skritt 
mot en europeisk stabilitetsunion, 
en europeisk budsjettunion, ville 
blitt ansett som gale», sa Merkel.

n Den tyske planen for en økono-
misk union handler delvis om 
nøyere overvåking av at hvert 
enkelt land følger de økonomiske 
anvisningene, men også at bud-
sjettdisiplin skal være juridisk 
bindene. Ved brudd på budsjettre-
glene skal saken opp i EU-domsto-
len. Frankrikes president Nicolas 
Sarkozy slutter seg også til plane-
ne, selv om han er skeptisk til å gi 
EU-kommisjonen mer makt. Polen, 
som står utenfor eurosonen, vil 
også styrke budsjettdisiplinen. «Vi 
støtter en rask endring av avtalen 
som må styrke den økonomiske 
disiplinen i eurosonen. Endringer i 
traktaten kan også inkludere en 
viktigere rolle for EU-kommisjonen 
i saker som gjelder økonomisk 
styring», sa statsminister Donald 
Tusk i forrige uke. Men fra andre 
EU-land, som Nederland, Irland og 
Storbritannia, er skepsisen større.

n En ytterligere styrking av EUs 
beslutningsmyndighet vil være en 
logisk konsekvens av unionens 
utvikling de siste tiårene. Som 
Jostein Moen skriver i siste num-
mer av Nei til EUs avis, Stand-
punkt, er det et entydig mønster i 
EU at makt og beslutningsmyndig-
het flyttes ut av nasjonalstatene og 
over til EU-nivå etter hvert som den 
ene traktaten erstatter den andre. 
Folkevalgte nasjonale parlamenter 
tømmes for makt og innflytelse på 
bekostning av ikke-folkevalgte 
organer. Eurosonen er nå i dyp 
krise og EU-politikerne og byråkra-
tenes svar følger den velkjente 
logikken: ‘When in trouble, double’.
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Budsjettunion

JA, IKKE 
SANT?

SKAL VI 
KOMME 
I GANG?

SKJØNNER. BARE 
SYND LYTTERNE 
IKKE KAN SE 
DEG – LEKKERT 
HODEPLAGG, 
ALTSÅ!

SORKH RAZIL? 
DU SPILLER 
ROLLEN FULLT 
UT, ALTSÅ?

DET STÅR 
SÅ GODT TIL 
HUDEN DIN, 
PÅ EN MÅTE.

MEN CHAZ, 
HVA ER 
DET DU 
HAR MED 
TIL MEG?

HAN HETER 
JEFF 
REDFERN, 
MARK. 

SORKH 
RAZIL.

HVA MENER 
DU MED 
DET? JEG ER 
SORKH RAZIL. TAKKER.

Doonesbury
av G.B. Trudeau
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