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Saken gjelder bevisanke i straffesak. 

Ved tiltalebeslutning av 18. november 2008 ble Henrik lohan MoInes satt under tiltale for 

Bergen tingrett for overtredelse av § 229, 1. str.alt. Tingretten avsa den 24. februar 2009 

dom i straffesak mot tiltalte med slik domsiutning: 

1. Henrik Johan Moines, fodt 16.08.1985, frifinnes for det forhold som fremgo'r av 
tiltalebeslutningen. 

2. Henrik Johan Moines dommes til abetaIe kr. 5 465, -
femtusenfirehundreogsekstifem  i erstatning til Lars Rune Foleide innen 2 - to
uker fra dommens forkynnelse, med til/egg av forsinkelsesrenter etter 
forsinkelsesrenteloven § 3, forste pkt. fra forfall og inntil beta ling skjer. 

Tingrettens frifinnende avgjarelse er avsagt under dissens. 

Hordaland statsadvokatembeter har rettidig anket dommen. Anken gjelder bevis

vurderingen under skyidsparsmalet. P~halemyndigheten mener at tingeretten med urette 

har kommet til at tiltalte ikke har handlet med forsett hva gjelder legemsbeskadigelsen, 

subsidirert at flertallets frifinnende votum pa grunnlag av provokasjon er uriktig. 

Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 06.04.2009 ble anken henvist til 

ankeforhandling. 

Patalemyndigheten har fremmet den samme tiltalebeslutning for lagmannsretten som for 

tingretten. Tiltalebeslutningen lyder: 

"Stra(feloven § 229 ferste straffalternativ 
for aha skadet en annen po' legeme eller helbred. 

Grunnlag: 
Sondag 7. september 2008 ca kl. 05.00 pa Norges Handelshoyskole i Helleveien 30 i Bergen, bet 
han Lars Rune Foleide i oyenbrynet slik at han fikk et sar som matte syes med 5 sting. " '\ 

) 

Hovedforhandling i saken ble holdt 19. oktober 2009. Tiltalte matte og ga forklaring. 

ble hart vitneforklaring fra fern vitner, herunder fornrermede, og foretatt slik 

dokumentasjon som fremgar av rettsboken. 

Det 

Aktor nedla pastand om at tiltalte dammes i henhold til tiltalebeslutningen til 45 timers 

samfunnsstraff. Forsvarer nedla pastand om at tiltalte frifinnes, subsidirert anses pa 

mildeste mate. 
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Tiltalte er fodt 16. august 1985. Han er student og har bolig i Lille 0vregate 30 i Bergen. 

Han har inntekt av deltidsarbeid med 40.000 til 50.000 kroner arlig, og har gjeld pa ca. 

200.000 kroner. Han er ugift og uten forsorgelsesforpliktelser. 

Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen. Han erkjente a ha bitt fornrermede Lars 

Rune Foleide slik det er beskrevet i tiltalegrunnlaget, men bestrider at de objektive og 

subjektive vilkar for straffellelse etter straffeloven § 229 er oppfylt. I relasjon til § 228 

anfores at han ble utsatt for en provokasjon fra fornrermedes side som rna fore til 

straffrihet, slik tingrettens mindretall er kommet til. 

Lagmannsretten skal bemerke: 

Vedmrende skyldsporsmalet: 

Om sakens hendelsesforlop vises til tingrettens redegjorelse, j f. straffeprosessloven § 41, 3 

ledd. Det heter i tingrettens dom: 

"Sendag 07.09.2008 ca kl. 05.00 pa Norges Handelsheyskole i Bergen ble det holdt 
lukket nachspiel i et rom i skolens bygg som disponeres av studeniforeningen 
Direksjonsmusikken. Bade tiltalte ogforncermede Lars Rune Feleide var til stede pa 
nachspielet, foruten flere andre personer som ogsa var til stede i rommet. Pa grunn 
av at forncermede hadde tatt bilder inne pa rommet, ble forncermede bedt om a 
forlate lokalet av direksjonsmusikkmedlem Harald @yen. Forncermede motsatte seg 
dette, da han ikke mente det var noen grunn til a be ham om a ga fra festen. Etter noe 
diskusjon tok Harald @yen og et annet medlem av studeniforeningen, Jarle Sjong 
Mathisen, tak i forncermede for a fere ham ut av lokalet. Forncermede motsatte seg 
fortsatt utvisningen, og strittet i mot da han ble forsekt fert ut av lokalet av @yen og 
Mathisen. Forncermede tok dafatt i noen barkrakker som stod i rommet og slengte 
disse bort fra seg. Da tiltalte, som pa dette tidspunkt kom inn i rommel, sa det som 
foregikk, besluttet han a ga bort til @yen og Mathisen for a hjelpe dem med a fa 
forncermede ut uten a vite bakgrunnen for hvorfor forncermede skulle tas ut. Tiltalte 
tok tak i forncermede, og dro i ham i den hensikt a fere ham ut. Ulrik Andreassen 
kom ogsa til, og de var da fire personer som aktivt eller mer passivt deltok i forseket 
pa a fa forncermede ut. Pa et tidspunkt hadde Harald @yen tiltalle pa sin ene side og 
forncermede pa sin andre. Forncermede retfet da et slag med knyttet neve mot tiltalte, 
som traff tiltalte i ansiktet. Tiltalte reagerte umiddelbart pa slaget ved a dra 
forncermede mot seg og bite ham, et bitt som traffforncermedes eyebryn. Etter aha 
bitt tak i forncermede rygget tiltalte umiddelbart bort fra forncermede. F orncermede 
grep under hendelsen ogsa tak i skjortekragen pa bade Ulrik Andreassen og Glenn 
Kvisler. Forncermede ble sa taU ut pa gangen utenfor studeniforeningens lokale, hvor 
han oppholdt seg sam men medflere andre Direksjonsmusikkmedlemmer inntil en 
vekter kom til noen minutter senere og tok med seg forncermede bort fra gangen. Som 
felge av tiltaltes bitt fikk forncermede et synlig kutt ved eyenbrynet som det bledde 
noe fra. Dette var synlig umiddelbart etter hendelsen. 

Retten har bygget sin bevisvurdering pa tillaltes egen forklaring, samt forklaringene 
til vitnene Ulrik Andreassen, Glenn Kvisler, Jarle Sjong Mathisen og Harald gyen 

- 3 - 09-056534AST -GULAlAVD2 



som aile helt eller delvis var til stede under hendelsen. Samtlige av disse forklarte 
seg i all hovedsak sammenfallende i forhold til det faktum som tiltalen baserer seg pa 
og om hendelsens ovrige omstendigheter. Nar det gjelder selve volden som ble utevd 
mellom tiltalte ogforna;rmede sa har retten i sa;rlig grad vektlagtforklaringen til 
Harald @yen, som stod mellom tiltalte og forna;rmede da volden mellom de to fant 
sted. Retten har i sin vektlegging av disse vitnenes forklaringer sett hen til at disse 
vitnene er bel~jente og venner, men har funnet disses vitneforklaringer troverdige og 
selvstendige og basert pa egne observasjoner, ogforklaringene ba;rer etter rettens 
syn ikke preg av eller indikasjon pa at vitnene har samkjort sine forklaringer. Retten 
har i sin bevisvurdering ogsa sett hen til at forna;rmedes forklaring awiker fra de 
ovrige vitnenes forklaringer i forhold til hendelsesforlopet samt hvordan han ble 
pafort skaden over oyet, men finner ikke at forna;rmedes forklaring rokker ved 
troverdigheten av de ovrige vitners, samt tiltaltes, forklaringer, som retten legger til 
grunn. Retten peker ogsa pa at karakteren av forna;rmedes sar bygger opp under 
tiltaltes og de ovrige vitners forklaring om at sa ret er pafort ved at tiltalte bet tak i 
ham, og retten bemerker at saret ikke passer overens medforna;rmedes forklaring 
om at saret ble pafort ham ved at tiltalte sparket ham i hodet. Retten bemerker ogsa 
at det fremstar som helt usannsynlig at tiltalte tilstar a ha bitt forna;rmede over oyet 
dersom han i realiteten ikke har utovd en slik handling. " 

Saken har bevismessig stAtt i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten. Etter 

bevisf0rselen under ankeforhandlingen legger lagmannsretten til grunn at 

hendeIsesforI0pet var slik som beskrevet i tingrettens domspremisser, og slutter seg til den 

nrermere vurdering av bevisene som er redegjort for i premissene. 

Etter beskrivelsen av den skade som fomrermede ble pAf0rt ved tiitaltes bitt, fin.'1er 

lagmannsretten at det objektivt sett foreligger en overtredelse av straffeloven § 229, 1. 

str.aIt. Det heter om dette i tingretten domspremisser: 

"Retten peker pa at skadebegrepet i straffeloven § 229 i rettspraksis har blitt toiket 
innskrenkende slik at ikke enhver forstyrrelse av legemets anatomiske eller 
fysiologiske tilstand regnes som skade pa legeme. Terskelen for hvilke fysiske 
konsekvenser som rammes av bestemmeisen er skjonnsmessig, hvor det i den 
konkrete vurderingen legges sa;rlig vekt pa skadens omfang, dens art, varighet og 
lokalisering. Smaskader som bldmerker eller mindre risp anses normalt a falle inn 
under straffeloven § 228. Dette gjelder som hovedregel ogsa buler og heveiser,jf RI. 
J990 s. J J 55 og Rt. J992 s. J 703. Ved sarskader vii, i tillegg til sarets omfang, 
sa;rlig dets lokalisering ha betydning. Etteriater det seg et arr folger det av 
rettspraksis at det kreves mindre av arrets storrelse dersom det er lokalisert i 
ansiktet i forhold til a va;re lokalisert pa en annen og mindre fremtredende del av 
kroppen. 

I na;rva;rende sak ble forna;rmede pafort et mindre sar over hoyre oye. Forna;rmede 
oppsokte legevakten sen ere pa ettermiddagen sondag 07.09.2008, ogfunnfraforste 
konsultasjon er beskrevet i journalen som laserasjon (istykkerriving) av huden. 
Legen sydde da saret under tvil, set! hen til at forna;rmede fJnsket det sydd, og 
stingene skulle sa fjernes etter cltte dager. Den 12.09.2008, aitsa 5 dager etter 
hendelsen, kontaktet jorncermede igjen legevakten. og det viste seg da at det hadde 

-
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gatt betennelse i saret. De opprinnelige stingene ble fjernet den 13.09.2008 pa grunn 
av at de var helt lase som f€Jlge av puss fra saret. Forncermede var da ytterligere 7 
ganger hos lege for oppfalging av infeksjonen frem til siste legebesak den 
25.09.2008, hvor det falger av journalen at saret var grodd, og hvor 1 hjelpesting 
som ble satt den 15.09.2008 blefjernet. 

Retten finner at det sar forncermede ble pafart var av relativt beskjedent omfang, og 
at det er usikkert hvorvidt det i det hele tatt var nadvendig a sy saret, i og med at det 
ble sydd under tvil. Videre papeker retten at saret i f€Jlge legejournalen ble ansett 
som grodd 14 dager etter hendelsen. Retten bemerker at bade skadens omfang og 
behandlingens varighet fremstar a ha bUtt mer omfattende som falge av den 
infeksjonen som satte seg i saret etter syingen. Retten finner ogsa, pa bakgrunn av 
forncermedes egen forklaring, at det rade omradet rundt ayet som forncermede 
fremdeles har etter saret vii forsvinne i l€Jpet av innevcerende ar, og at det da kun vii 
vcere et lite arr igjen ved forncermedes €Jyelokk som ikke sa lett vii kunne ses. Sett hen 
til terskelen i rettspraksis i forhold til skader i ansiktet, finner retten, til tross for de 
oveifor nevnte momenter, at et sar som medfarer et varig arr ved ayet til en person 
er a anse som en skade som omfattes av straffeloven § 229. Retten finner dermed 
etter en konkret vurdering at det sar som forncermede fikk etter tiltaltes bitt er a anse 
som en legemsskade, dog slik at skaden ligger helt i nedre sjikt av hva som omfattes 
av straffeloven § 229. Retten finner dermed at det objektive straffbarhetsvilkar er 
oppfylt. " 

Lagmannsretten finner a kunne slutte seg til denne vurdering. Det skal bemerkes at 

tiltaltes sar pa tidspunkt for ankeforhandlingen var tilhelet, slik at det kun var synlig et 

mindre arr ved fornrennedes eyenbryn. 

Hva gjelder spersmalet om handlingen subjektive side, om skaden er parert fornrennede 

forsettlig, har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet, meddommerne Roset, Austrbeim, Srevareid og Hoyland, finner det ikke 

bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med det 110dvendige forsett med hensyn 

til den skade som ble felge av bittet. Det vises for sa vidt til tingrettens domspremisser, 

som ogsa er dekkende for flertallets vurdering. Det heter om dette: 

"Nar det gjelder det subjektive straffbarhetsvilkar, sa finner retten det ikke bevist 
utover en hver rimelig ogfornuflig tvil at tiltaltes forsett omfattet skaden, dvs. at 
retten ikke er sikker pa at tillalte fant det overveiende sannsynlig at hans handling 
ville fare til at forncermede ble skadet pa legemet. Retten bemerker at tiltalte har blitt 
vurdert som om han var edru, jf straffeloven § 40. Retten viser her til at tiltaltes bitt 
kom som en umiddelbar reaksjon pa forncermedes slag, og at tiltalte forklarte at 
bittet mot forncermede var planl€Jst og uten hensikt om a skade forncermede. Retten 
finner slik at tiltalte i aile fall ikke hadde noen vi(je om a paf€Jre forncermede en 
legemsskade. Nar det gjelder at retten heller ikke finner det bevist at tiltalte fant det 
overveiende sannsynlig at hans bitt ville f€Jre til slik legemsskade, har det aVgj€Jrende 
for retten veert at det foreligger stor usikkerhet knyttet hvordan tiltalte bet tak i 
forncermede, og hvilken styrke tiltalte faktisk la i bitehandlingen. Nar skadens 
ende/ige omfang etter reltens syn i stor utstrekning er et resultat av den etterf€Jlgende 

-
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infeksjonen i saret, finner retten det ogsa vanskelig a fasts/a hvor hardt tilta/te i 

realiteten bet tak i forncermede. Sett hen til at rellen finner dette usikkert , kan retten 

dermed ikke ute/ukke at tiltaltes bitt var gjort med en sa begrenset styrke at li/ta/te 

ikke regnet det som overveiende sannsynlig at forncermede ville bli legemsbeskadiget 

som folge av det. Sett hen til at rimelig !Vii skal komme tiltalte til gode, finner dermed 

retten a legge til grunn at skadefolgen ikke varforsettelig. Det subjektive 

straffbarhetsvUkar i straffeloven § 229 er dermed ikke oppfy/t. TUtalte kan dermed 

ikke domfelles for overtredelse av denne bestemme/se. " 


Flertallet bemerker for ovrig at tiltalte fremstiir som uten nevneverdig erfaring med 

voIdsutoveIse i sin aiminnelighet. Flertallet finner det derfor i noen grad tvilsomt om 

tiltalte har hatt forutsetninger for fullt ut a beregne virkningen av sitt utfall mot 

fornrermede. 

Lagmannsretten mindretall, lagdommerne Jacobsen og Storhaug Larssen og 
ekstraordinrer lagdommer Faaberg, finner at forsettskravet etter straffeloven § 229, 1. 

str.alt. er oppfylt. 

Etter beskrivelsen av siiret som fornrermede ble pafort, finner mindretalet det bevist ut over 

enhver rimelig tvil at bittet var utfort med en med en slik kraftutfolde1se at det ikke bare 

var en mulighet for, men overveidende sannsynlig, at det var egnet til a pafore den aktuelle 

skaden. Selv om biltet var utfort ved en impulshandling og som en umiddelbar reaksjon pa 

slaget fra fornrermede, finner mindretallet det utvilsomt at tiltalte ved utforelsen av 

handlingen ansa en skade av det omfang som ble den umiddelbare folge, som overveiende 

sannsynlig. 

Etter av avstemningen blir tiltalte afrifinne for tiltalen etter straffeloven § 229. 

Partene er gitt anledning til a uttale seg om eventuell nedsubsumering av forholdet under 

straffeloven § 228. 

Den samlede lagmannsrett finner at forholdet med hensyn til bade objektive og 

subjektive straffbarhetsvilkiir rammes av straffeloven § 228, og viser for sa vidt til 
)hendelsesforlopet som redegjort for ovenfor. Lagmannsretten finner det videre bevist at 

tiltalte ved utforelsen av handlingen kunne ha innsett muligheten av den aktuelle folgen, og 

at han siHedes er skyldig i overtredelse av straffeloven § 228, 2. ledd. 

Lagmannsretten finner ikke at det etter omstendigheten forela en nodvergesituasjon som 

medforer at handlingen var lovlig, jf. straffeloven § 48. Det legges herunder avgjorende 

vekt pa at fornrermede, foruten tiltalte, var omgitt av flere personer som var innstilt pa og 

boyst sannsynlig i stand til apassivisere ham uten slik skadetilfoyelse som ble resultatet av 

tiltaltes handling. Det kan av samme grunn heller ikke ha fremstilt seg som nodvendig for 

tiltalte agjengjelde utfallet fra fornrermede ved a angripe ham. 

-
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Nar det legges til grunn at det ikke forela en lWdvergesituasjon, er det heller ikke 

foranledning til a vurdere anvendelse av § 48, 4. ledd om overskridelse av n0dverge. 

Lagmannsretten finner endelig at det foreligger provokasjon som omhandlet i straffeloven 

§ 228, 3. ledd. Det legges herunder til grunn at tiltaItes handling ble fremprovosert ved at 

fomrermede umiddelbart f0r hadde tilf0yd tiltalte et knyttneveslag, slik det er redegjort for 

under bevisvurderingen ovenfor. Betydningen av provokasjonen henhmer under 

straffutmiUingsspmsmalet, jf. nedenfor. 

Vedmrende straffutmalingssp0rsmalet: 

Ved vurderingen av provokasjonens betydning for straffespmsmalet har lagmannsretten 

delt seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet, meddommerne Roset, Austrheim, Srevareid og Hoyland, er av den 

oppfatning at provokasjonen b0r lede til straffrihet i medhold av straffeloven § 228, 3. 

ledd, og kan i det vesentlige slutte seg til tingrettens flertalls vurdering, hvor det heter: 

"Flertallet finner at grovheten i forncermedes handling og tiltaltes handling er av en 


sa lik karakter at det er riktig a late tiltaltes handling straffri som ffJlge av 


forncermedes provokasjon. Flertallet papeker at tiltaltes handling var en umiddelbar 


og spontan reaksjon pa a bli sltltt med knyttet neve i ansiktet av forncermede, og at 


tiltalte trakk seg tilbake og bortfraforncermede umiddelbart etter bitehandlingen 


uten a gjfJre noe mer overfor forncermede. Et slag med knyttet neve mot ansiktet til 


noen er en handling av samme grovhet som a bite etter noen i ansiktet. Flertallet 


papeker ogsa at den legemsskade som forncermede ble paffJrt var begrenset og helt i 


nedre sjikt av hva som er a anse som skade i straffelovens forstand, og at det 


ncermest ma anses som tiifeldig at det kun var tiltaltes handling som medffJrte en 


skade, nar forncermedes handling like lett kunne ffJrt til en tilsvarende skade hos 


tiltalte. Pa denne bakgrunn anser flertallet at det foreligger et rimelig forhold 


mellom tiltaltes ogforncermedes handlinger, og at det erforholdsmessighet mellom 
 )
tiltaltes handling ogforncermedes provokasjon. " 

Mindretallet, lagdommerne Jacobsen og Storhaug Larsen og ekstraordinrer 
lagdommer Faaberg, finner ikke at fomrermedes provokasjon overfor tiItalte gir grunnlag 

for a frita tiltalte for straff. Mindretallet legger ved denne vurdering betydelig vekt pa den 

skade som ble paf0rt fomrermede, og finner at skaden ikke star i et rimelig forhold til 

knyttneveslaget som fomrermede rettet mot tiltalte. Det vises ellers til tingrettens 

mindretalls vurdering, hvor det heter: 

-
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"Mindretallet finner ikke at provokasjonen fra forncermedes side er av en slik 
karakter at det er riktig a late tiltaltes handling straffri som ffJIge av den. 
Mindretallet peker pa at forncermedes slag er en handling som kun rammes av 
straffeloven § 228. ffJrste ledd, mens tiltaltes bitt rammes av straffeloven § 228. 
andre ledd som ffJIge av at bittet hadde legemsskade som ffJIge. Mindretallet viser i 
denne sammenheng til rettspraksis som tilsier at det skal mer ti! for a la den 
forutgaende provokasjonen medffJre straffrihet nar gjengjeldelseshandlingen 
medffJrer skadeffJIge. Mindretallet viser for sa vidt ogsa til at det i situasjonen hvor 
volden ble utIJvd var tiltalle og hans bekjentskapskrets som utgjorde fiertallet i 
situasjonen, og som hadde overtaket paforncermede iforbindelse med utvisningen, 
og at ti/talte ffJr forncermede rettet slaget mot ham allerede holdt tak i forncermede 
fysisk for a fa ham ut av lokalet. Mindretallet viser ogsa til ti!taltes forklaring om at 
han ikke fikk noen blaveis eller andre synlige merker etter forncermedes slag. noe 
som tilsier at forncermedes slag ikke var scerlig kraftfullt. Situasjonen og styrken i 
forncermedes slag tatt i betraktning, sa finner mindretallet at det at tiltaltes handling, 
med den skadeffJIge den hadde, var uforholdsmessig i forhold til forncermedes 
provokasjon, og slik altsa for grov til den bfJr lates straffri som ffJIge av 
forncermedes provokasjon. Mindretallet mener dermed at det riktige i denne sak vi! 
vcere a ta hensyn til provokasjonen ved utmalingen av tiltaltes straff. " 

Etter avsternningen blir tiltalte a frifinne. 

Det bemerkes for ordens skyld at ankebehandlingen ikke omfatter det sivile kravet, jf. 

tingrettens dom, slutningen pUnkt 2, og at lagmannsrettens dom s~Uedes ikke gjelder denne 

del av tingrettens dom. 

Dommen er avsagt under slik dissens som fremgar ovenfor. 
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SLUTNING 

Henrik Johan MoInes, f0dt 16.08.1985, frifinnes for det forhold som fremgar av 
tiitalebesiutningen. 

0rnulf Jacobsen 

Wiggo Storhaug Larssen Lidvard Faaberg 

Ashild Klara Roset Atle Austrheim 

Even Srevareid Inger-Mette H0yland 

Rett utskrifi: 

t£tt.<X<t'c..z.... t~- c?c(J/I'5>Utu'-...
Janicke K. Vognst01en 

\ 
) 
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