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RETTSLIG 

PRINSIPPARGUMENTASJON 
D 

FORELESNING I JUS4111, 27. FEBRUAR 2018 

KST. FØRSTESTATSADVOKAT PH.D. THOMAS FRØBERG 

RIKSADVOKATEMBETET 

INNLEDNING 

Litt om bakgrunnen for forelesningen 

 

Plassering ift. pensum i JUS4111 

 Prinsippers (manglende) plass i Eckhoffs modell 

 Hva kan det si oss om debatten(e) om rettskildelæren? 

TEMAET 

Jurister bruker ofte ordet «prinsipp» 

«Det er en viktig rettssikkerhetsgaranti at domstolene kan prøve 

forvaltningens subsumsjon ved vedtak som innebærer inngrep overfor 

enkeltpersoner. Fra dette prinsipp er det gjort enkelte unntak…» (Rt. 

2007 s. 1573 avsn. 52) 

«Det må legges til grunn at det foreligger en alminnelig og ulovfestet 

lojalitets- og troskapsplikt i ansettelsesforhold. Straffeloven § 275 og § 

276 må ses som utslag av dette prinsipp.» (Rt. 1990 s. 607 på s. 614) 
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TEMAET 

… men er ikke alltid helt sikre på hva det betyr… 

«’prinsipp’ brukes så vel innenfor som utenfor jusen i et veld av ulike 

betydninger»  

Sundby, Om normer (1974) s. 191 

«Ordet ‘prinsipp’ er utbredt … Men det brukes i mange betydninger, og 

meningsinnholdet er ofte uklart»  

Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett (9 utgave, 2010) s. 44 

 

… og en del er skeptiske  

«Det er alltid en fare for at påberopelse av ‘prinsipper’ med juridisk 

klang gir falsk autoritet. Uten hensyn til om det er hensikten, kan 

resultatet bli (forsøk på) lovgivning av ‘utenomparlamentarisk karakter’»  

Eckhoff/Smith s. 45 

 

 

 

TEMAET 

Hva er rettslig prinsippargumentasjon?  

 De språklige betydningene til ordet «prinsipp» i Høyesteretts 

praksis 

 … og dets forutsatte synonymer («allmenn rettsgrunnsetning», 

«grunnkrav», etc.) 

 … i rettslig argumentasjon 

 Se motsetningsvis f.eks. Rt. 1938 s. 106 («prinsippene for 

korrekt lydisolasjon») 

 

«PRINSIPP»: OVERSIKT OVER 

HØYESTERETTS BRUKSMÅTER 

1) Utgangspunkter/hovedregler 

2) Høyt generalitetsnivå 

3) Viktige verdier 

4) Retningslinjer 

5) Upresis henvisning 

6) Ulovfestede praksisbaserte regler 

7) Avveininger av reelle hensyn 

8) Norm-ekspressive generaliseringer 

9) Konstitusjonelle prinsipper 

Trekk ved argumenter 

Grunnlag for 

argumenter 

Henvisningsmåte 
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«PRINSIPP» OM ULOVFESTEDE 

PRAKSISBASERTE REGLER 

Eksempler 

Prinsippet om avtalefrihet 

Prinsippet om at ingen kan overføre større rett enn han selv har 

Prinsippet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode 

Prinsippet om umiddelbar bevisføring 

Prinsippet om fri bevisbedømmelse 

«PRINSIPP» OM ULOVFESTEDE 

PRAKSISBASERTE REGLER 

Delvis kodifikasjon av prinsippet – samspill 

1) Lovens anvendelsesområde er av underordnet betydning 

Se f.eks. Rt. 2007 s. 102: «At båtliv ikke kan utøves til utilbørlig ulempe 

for grunneieren, følger for øvrig etter min mening allerede av det 

generelle prinsipp som utilbørlighetsregelen i § 9 er et utslag av.» (avsn. 

115) 

2) Praksis, teori mv. knyttet til prinsippet «følger med på lasset» 

Ulovfestet prinsipp § 

«PRINSIPP» OM ULOVFESTEDE 

PRAKSISBASERTE REGLER 

Delvis kodifikasjon av prinsippet – samspill 

3) Loven kan i større grad virke tilbake, jf. Grunnloven § 97 

Rt. 1990 s. 284 (mindretallet): «avtaleloven § 36 gir uttrykk for et 

rettprinsipp som får anvendelse også på avtaler forut for loven» (s. 299) 

4) Loven kan presisere vurderingstemaet etter prinsippet 

Rt. 2007 s. 404: «Hvis den fare som A var utsatt for da byfogden traff sin 

avgjørelse, anses som ‘uafvendelig’ og ‘særdeles betydelig’ i forhold til 

et forbud mot å sende TV-programmet, ville det foreligge en 

nødrettssituasjon etter det ulovfestede generelle prinsipp om nødrett, jf. 

straffeloven § 47 for spørsmålet om straff. Etter min mening er det klart 

at den faresituasjon byfogden la til grunn, medfører at det skal foretas 

en avveining etter Grunnloven § 100 annet ledd.» (avsn. 71) 



4 

Typisk eksempel: «Alminnelige 

obligasjonsrettslige prinsipper» 

Kjøpsloven § 39 Avhendingsloven § 4-3  (Osv.) 

«Hovedspørsmålet for Høyesterett er om ankemotpartene 

også har rett til å heve kjøpekontrakten. Svaret beror etter 

alminnelige kontraktsrettslige regler på om 

kontraktsbruddet etter en helhetsvurdering må betegnes 

som vesentlig.» (Rt. 1998 1510 på s. 1518) 

 
Prinsipp: Heving ved vesentlig mislighold 

«PRINSIPP» OM NORM-

EKSPRESSIVE 

GENERALISERINGER 

Eksempel: Rt. 1952 s. 1217 To mistenkelige personer 

«... Det er tilstrekkelig for meg at jeg med byretten finner at det i norsk 

rett finnes et alminnelig rettsvern for personligheten, og at 

ankemotparten innenfor rammen av dette vern har rett til å motsette 

seg oppførelsen av den omhandlede film. 

Mer komplisert blir spørsmålet når det dreier seg om hvor langt dette 

rettsvern rekker. Jeg mener dog at det kan fastslås at dette vern går 

videre enn angitt i straffelovens §§ 246, 247 og 390 samt de under 

saken påberopte bestemmelser i åndsverkslovens § 12 og 

fotografilovens §§ 3 og 6, og at de her nevnte lovsteder alene kan 

ansees som enkeltstående utslag av et alminnelig rettsvern for 

personligheten.» (s. 1219) 

 

«PRINSIPP» OM NORM-

EKSPRESSIVE 

GENERALISERINGER 

«PRINSIPP» OM NORM-

EKSPRESSIVE 

GENERALISERINGER 

Nærmere om argumentasjonsmåten 

 «Generalisering»: Prinsippet sammenfatter og allmenngjør noe 

som ligger til grunn for en eller flere formelle kilder (f.eks. lover) 

 «Norm-ekspressiv»: Prinsippet er et argument for løsningen av 

spørsmål som kildene ikke regulerer 

 

Lov A Lov B 

Prinsipp 
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«PRINSIPP» OM NORM-

EKSPRESSIVE 

GENERALISERINGER 

Generaliseringer og analogier 

 Svarer til andre lands skille mellom to typer analogi 

 Lovanalogi (analogica legis, Gesetzesanalogie) 

 Slutning fra det spesielle til det spesielle (A ligner på B)  

 Se f.eks. Rt. 1957 s. 778 Sirkustelt 

 Rettsanalogi (analogica iuris, Rechtsanalogie) 

 Slutning fra det spesielle til det generelle (A gir uttrykk for et 
generelt prinsipp som også omfatter B) 

 Skillet har som regel ikke betydning for resultatet i den enkelte sak 

 Se f.eks. Rt. 2000 s. 632: «kjøpslovens erstatningsregler må 
kunne anvendes analogisk på mislighold av den type vi har med 
å gjøre i denne sak, og som ikke går direkte inn under loven, … 
men jeg antar at alminnelige kontraktsrettslige prinsipper langt 
på vei ville gi de samme erstatningsmessige konsekvenser» (s. 
641) 

 Men valget vil ha betydning for avgjørelsens prejudikatvirkning 

«PRINSIPP» OM NORM-

EKSPRESSIVE 

GENERALISERINGER 

Hvordan skal prinsippene forklares ut fra Eckhoffs rettskildelære? 

 Vanlig å anse prinsippene for å være navn på reelle hensyn eller 
rettsregler  

 «Som Kjønstad oppfatter jeg rettskildemessig prinsipporientering først 
og fremst som et spørsmål om hva kategorien reelle hensyn skal 
inneholde» 

Boe, Rettskildelære under debatt (2012) s. 373 

 

 Men prinsippterminologien er gjennomgående deskriptiv 

 Dannet grunnlag for kritikk: Prinsippsnakk gjør at rettsanvenderens 
vurderinger forkles 

 «Det en derimot ikke bør gjøre, er å bruke uttrykket ‘alminnelige 
kontraktsregler’ som kamuflasje for andre begrunnelser. Hvis en f.eks. 
mener at reelle hensyn taler for en bestemt løsning, bør en heller si 
hva det er en legger vekt på, fremfor å late som om en anvender 
allerede eksisterende regler, som en selv på mer eller mindre mystisk 
vis har fått kjennskap til.» 

Hov/Høgberg, Obligasjonsrett (2 utgave, 2017) s. 41 

Skepsis mot prinsipper ofte utslag av Eckhoffs «kamuflasjetese» 

«I domsbegrunnelsene brukes for det meste ord og vendinger som 

kunne tyde på at det var rene kunnskapsspørsmål som ble avgjort. 

… Og selv når vesentlige nydannelser finner sted, fremstilles det ofte 

som om de var utslag av regler som eksisterte på forhånd. … Har en 

domstol ikke annet å henvise til, sier den undertiden at den bygger 

på ‘alminnelige rettsgrunnsetninger’ el. l.»  
Eckhoff, Rettskildelære (5 utgave, 2001) s. 209–210 

 

 

KAMUFLASJETESEN 
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KAMUFLASJETESEN 

(1899–1979) 

Opphavsmannen: Alf Ross 

KAMUFLASJETESEN 

Ross om dommerens kamuflering av egne valg 

Formell rettsbevissthet 

Lov, forarbeider, rettspraksis (osv.) 

Materiell rettsbevissthet 

Hva er rimelig, rettferdig (osv.) 

Resultat 

Begrunnelsen: Formelle faktorer 

KAMUFLASJETESEN 

Bergo om Eckhoffs kamuflasjetese 

«Hvorfor skulle landets ledende juridiske elite etter en lang karriere 

stadig nærmere den politiske makten i departementene og 

forvaltningen først søke seg til posisjoner i [Høyesterett], for deretter 

å oppleve usikkerhet med det å foreta egne vurderinger og valg, og 

som følge av dette føle behov for ansvarsfraskrivelse ved å skjule 

egne valg …»  

Bergo, Høyesteretts forarbeidsbruk  (2000) s. 37 
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KAMUFLASJETESEN 

Bergo om prinsipper 

«Ross, Eckhoff og de andre realistene var altså mistenksomme til 

domsbegrunnelser som viser til analogislutninger, likhetshensyn eller 

prinsipper konstruert ut fra tekster; slikt ‘teller’ egentlig ikke. Motsatt er 

det visse ting de var mer uritiske til, som [Høyesteretts] henvisninger 

til lovformål og lovgivers generelle verdipreferanser. Årsaken tror jeg 

ligger i at disse størrelsene ble tilskrevet og fortsatt tilskrives en 

virkelig eller ontologisk status som ikke tilgodeses prinsippene. De 

siste skal helst omskrives til lovgivers verdimessige prioriteringer eller 

tilsvarende for å bli tatt på alvor.» 

Bergo 2000 s. 321 

Finnes det andre mulige forklaringer på Høyesteretts 

«deskriptive» omtale av prinsipper? 

HVA FORTELLER DETTE OSS OM 

DEBATTEN(E) OM 

RETTSKILDELÆREN? 

Rettsdogmatikk 

Kontraktsrett Forvaltningsrett Osv. 

Rettskilde-/metodelære 

Rettsfilosofi 


