Av JARLE BRENNA, MORTEN S. HOPPERSTAD, JORUNN ST0LAN og DENNIS RAVNDAL

Anders Behring Breiviks (33) nye rettspsykiatere konkluderer
dobbelt sa ofte med cctilregnelig» som de to fsrste - Torgeir
Husby og Synne Ssrheim.
VG har gjennomgittt tU sammen 60 rettspsykiatriske e rkireringer d e fire sakkyndig e ha r gitt i n orske straffesaker siden 2004. Oversikten e r
hentet ut fra domstolenes
saksbehandlingssystem Lovisa.
Rettspsykiaterne ha r mye
makt. Det e r vanskelig for
dommerne a. fravike kODklusjone n til de som er oppDevnt som rettens sakkYDdige. «Tilregnellg» betyr at m·
talte kan settes Ilengsel. Ved
motsatt kODklusjon kan Lkke
tiltalte stralles.

+

Om seks uker skal de
nye psykiaterne levere
sin Breivik-rapport

prosent utilregnelighet og
vel 80 prosent tilregnelighet
- omtrent sUk det er a ns l.l.H
a v Aspaas og Terrissen - er
en rim elig fordeling, sier
r ettspsyklate r P itl Abra ·
hamsen.
Skiller veldig
Ifeige Den r ettsmedisin·
Gj ennomga ngen v iser at ske kommisj on (DRK ) bUr
Terje
Terrissen
75-80 prosent av aIle
( 51 ) ha r konkluobserverte funnet til d ert med at tUta lregnelig. Ta Uet har
te er «tilregnelig»
vrert stabilt i fler e ar.
i 88 prosent av saAbraJIamsen m ekene VG h ar unncr del er Serbelm og
ders0kt. 82 proHusby som skiller
sent av sakene til
seg ut mix de langt ofAgnar
Aspaas
tere erklrerer dem
(56) ha r konklusom observeres fo r
sjonen «tilregnepsykotiske og utilreglig».
nelige.
Tallene skiller 1lETTS1'SYIC1ATfR:
- Og hvls vi tar de·
d em fra Torgeir PAl Abrahamsen.
r es vurdering a v
Husby (60) og
Foto: SCANPIX Breivik spesielt, m e·
Synne
Serheim
ner jeg de d er ha r
(45), som under sekte Brei- lagt a U for stor v ekt pa den
vik ferst. Fer jul gj ennom- behandlingsmessige diagno·
gikk VG aile sakene hvor de sen pa ranoid schizofreni.
to rettspsykiaterne var opp· Den har egen tlig ikke noe i
nevnt sam m en i lepet av de en rettspsykiatrisk rapport a
tre siste arene.
gjere, sier Abr ahamsen .
Husby og Serheim ender
oltere med a erklrere tlltalte
Svarer ikke
for psykotisk, Doe som lnnebrerer at vedkomme nde ikke Ha n understr eker a t det er
kaD straffes. Kun i 41 prosent spersma let om hvorvidt
av sakene konkluderer de to Breivik var psykotisk eller
med at vedkommende er bevisstles pit gjerningsUdspunktet som skal vurder es i
«tilregnelig».
- Det er vanlig at en stor en sUk r apport.
Synne S0rhei m og Torgeir
andel av de m vi observe r er
er tilregne lige. J eg vi I si at Husby har ikke besvart VGs
lordellngen pit knappe 20 h envende lser. verke n via telefon, SMS e Uer epost.
Agnar
Aspaas
• VG har hentet ut straffesaksdo mmer tror resuitatet skylhvor de fire rettspsykiateme har vcert oPP- des tiifeldigheter.
- Prosenttallet slnevnt som sakkyhdige fra Lovisa.
• Domstolenes saksbehandlin\jSSYstem (Lo- er lite om hva vi
visa) ble innf0rt i 2004. De! er Ikke mulig A kODkiudere r med I
hente ut saker fra tidligere Ar.
neste sak. og det sier
• VG har undersekt til sam men 60 dom- lite om hvor «stren·
mer, fordelt ~ik: Agnar Aspaas (17), Terje ge» vi er . Sakene e r
T0rrissen (26) og Synne S0rheimITorgeir veldig lorskJelllge,
Husby (17).
men d et e r berre
• VG har tatt utgangspunkt i de sakene som er utllregnelige
hvor de fire er r"llistre rt som sakkyndige i
Lovisa. RettspsyKlateme har trohg vcert enn tilregnelige. sier
oppnevnt i flere straffesaker enn hva som Aspaas.
BiLde Aspaas og
fremkommer all datasystemet. Terje Torrunde r ·
;.,en opp!yser at han har gjort 80 fulle judi- Terrissen
streker at de har
~elle observasjoner og andre sakkyndige
vrert oppnevnt i
oppdrag ~den 2002.
Iangt flere saker eon

r----.....

INfO SLiK GJORDE VI DET

hva som fremgar av oversikten som VG har fa tt fra
BomstoiadministrasJonen .

Strenge krav
- Det er vanskelig a samm enlikne sakene. Det kan
rett og slett vrere at Serheim
og Husby har fatt fl ere som
har v ~ rt virkeJig syke, og sa
har j eg fittt flere med rusproble m atikk, sier T erj e
T0rrissen.
Det fremgar av dommene
at Aspaas og Terrissen gjerne understre ker for retten
hvor strenge krav 80m stilles
{er du kan r egnes som psy kotlsk i r ettsmedisinsk for·
stand.
- Materia let som Iegges til
grunn er lite, men det gjenspeiler likevel det man forve nter - fordi for ekomsten
av uUIregne lighet er lav og
s ka l v~re la y. Det er et
tr a ngt na l0ye, og det er lagt
opp til et trangt nitl0ye fra
lovgivers side. Det skal vrere
fa. som blir vurdert utilregnellge, sier r ettspsykiater
dr.med. Henning Vrerey til
VG.
Det va r bistandsadvokat
Mette Yvonne Larsen som
for esio T errissen og Aspaas
so m nye sakkyndige i 22. ju li-saken.

Helt uavhenige
- Det er klart at rettspsykia terne tilhe rer ulike tradisjoner. Loven gir noe n fC1Jringer,
men d ette er ingen eksakt vitenskap. Det er flere som
mener de t er viktig at OgSR
psykisk syke tar a nsvar for
sine hand linge r, og sa er det
a ndre som ti lher er en a nnen
fa g tr adisjon, sier Larsen.
F or
bista ndsadvokaten
var d et vlktlg at de nye sakkyndige v a r h elt uavhengige, ikke h a dde u ttalt seg saken tldligere og at de ikke tilherte det r ettspsykiatriske
miljeet i Oslo.
- J eg m ener milj0et i Oslo
er for tett, papeker Lar sen.
Terrissen og Aspaas har
ikke batt saker sammen tid·
ligere.
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CAMBRIDGE-

STUD ENTER

SELGER DOP
Ca 14 prosent av privilegerle
CambridglHltuden1er seiger
dop for afinansiere studiene.

Det kommer fram i en ny unders0kelse sam ble foretatt av
universitetets studentavis, Var·
sity. En student, som naturlig
nok ikke ville bli navngitt, sier
f01gende til studentavisen:

- De! er hard!

a kornbinere

en jobb med lunge studier.
Dopsalg bfir dierfor en rask og
enkef mate for enkefte tjene
penger pA. SIlk far rnan ogsa
beIaIt studieavgiftene, sier
den anonyme studenten.

a

Studieavgiftene pa Cambridge ligger pa rundt 80.000 kroner i aret, skriver britiske Mirror.
Mer enn 60 prosent av de
spurte i undersekelsen svarte
at de bruker narkotika jevnlig,
for det meste cannabis.
En talsmann for universitetet
sier til studentavisen at han set·
ter sp0rsmalstegn ved validiteten til undersekelsen, f0r han
legger til at univers~et ikke tolerer lovbrudd .
Nar dronning Elisabeth mar• kerer 60 ar pA tronen under
• den Mge «Bank Holiday" i
juni, skal hun feires i edle draper pa puber landet over. Den
britiske regjeringen har nemlig
vedtatt en noe spesiell apning i
loven, som tillater puber A holde
<\pent til kJokken 01 pa natten to
dager pA rad - uten at de ma
soke om tillatelse for dene.

+

LENKE MOl PUllN
MOSKVA: Husen av opprorte
velgere fonnet i gar en menneskelig lenke i den russiske
hovedstaden. Den fredelige demonstrasjonen ble gjennomf0rt
som en protest mot at Vladimir
Putin igjen - etter all sannsynlighet - vii bli valgt som ny president i landet, med over 60
prosents oppslutning.
- Vi kan ikke la dette ga ubemerket hen, uttaler Olga Soldatova 146\ om seks nve Putin-ar.

