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Opplegget for gjennomgangen

1. Noen ord om domsanalyse

2. Gjennomgang av oppgaven



Domsanalyse

• Vanlig å gi domsanalyse til eksamen

• Hvorfor er man opptatt av domsanalyse?

– Rettsavgjørelsens funksjoner

• Rettskraftfunksjonen (tvisteløsningsfunksjonen)

• Prejudikatsfunksjonen

• Rettskildeprinsippenes grunnlag

– Metodisk bevissthet

• Rettskildelærens tradisjonelle avgrensning som ramme for domsanalysen

– Domstolens klarlegging av faktum faller utenfor domsanalysen

– Svært konkrete og skjønnsmessige subsumpsjoner som er saksspesifikke, holdes 

vanligvis utenfor domsanalysen



Domsanalyse som sjanger

• Objektet for analysen: Høyesteretts argumentasjon og fremgangsmåte 

– Ikke materiell jus

– Men forståelse av de underliggende materielle spørsmål og relevante hensyn bidrar til 

forståelse av metodiske spørsmål 

• En domsanalyse består typisk av tre elementer

– Hvordan går Høyesterett frem?

– Hvorfor går Høyesterett frem slik?

– Vurdering og eventuelt kritikk av Høyesteretts argumentasjon og fremgangsmåte

• «Relevans, slutning, vekt» som bakgrunn og hjelpemiddel

• Viktig å tilstrebe vekselvirkning mellom avgjørelsen som analyseres og ens kunnskaper 

om rettskildelære mer generelt 



Nærmere om vurderinger og kritikk av Høyesteretts 

argumentasjon og fremgangsmåte

• Må være velbegrunnet

• Intern kritikk (utgangspunkt i tradisjonell rettskildelære) og 

ekstern kritikk (friere vurderinger, rettsøkonomi, rettssosiologi, 

ideologisk kritikk osv.)

• Grunnlaget for vurderingene

– Høyesteretts argumentasjonsmønstre

– Egne vurderinger

– Rettskildelæreteori

• Typiske spørsmål som kan stilles



Domsanalyse og disposisjon

• Ingen fast regel, må vurderes konkret

• Normal disposisjon:

– Innledning

• Kort om saken, rettslig problemstilling, resultat, evt. fraksjoner osv.

• Eventuelt avklaring av sentrale begreper

• Fremstillingen videre

– Hoveddel: Analyse og vurdering 

• Noen typiske disposisjonskriterier:

– Disposisjonen av analysene og vurderingene følger Høyesteretts fremstilling og rettskildebruk

– Disposisjon etter de ulike spørsmålene som tas opp i avgjørelsen

– Disposisjonen etter flertall og mindretall

• Løpende vurdering og analyse eller skille mellom vurdering og analyse?

• Eventuelt eget punkt om avgjørelsens prejudikatsverdi (i hvert fall hvis etterspurt)

Enstemmig/dissens, generell eller konkret rettssetning, rettsområde, behov for innrettelse, alder (?) osv.

– Eventuelt avslutning: Kort oppsummering av hva som er interessant med avgjørelsen i et metodeperspektiv



Typiske feil og fallgruver ved domsanalyse

• Refererende stil

• Lite selvstendig disposisjon av stoffet

• Vidløftig teoretisering eller rene gjengivelser av rettskildeteori 

uten konkret relevans

• Drøftelser av materielle spørsmål uten at det kobles opp mot 

rettskildespørsmål



Noen ord om oppgaven

• Utfordringer ved oppgaven

– Elementer av tradisjonell domsanalyse, men spørsmål 3 påkaller en annen 

type refleksjon

– Svært omfattende oppgave: Stiller store krav til disposisjon og presisjon

– Avgjørelsene er relativt ferske: Foreløpig lite veiledning og diskusjon om 

avgjørelsene i andre kilder

• Oppgaven stiller store krav til selvstendighet



Oppgave 1 a): Analyser og vurder rettskildebruken i 

kjennelsen HR-2016-1833-A.



Oppgave 1 a): Oversikt

• Sakens rettslige spørsmål: Gir straffeprosessloven § 157 om 

kroppslig undersøkelse hjemmel for med tvang å bruke 

mistenktes finger til å åpne mobiltelefon sperret med 

fingeravtrykkslås (biometrisk autentisering)?
Straffeprosessloven § 157: «Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven 

kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning 

for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og 

foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte.»

• Rent lovtolkningsspørsmål, jf. straffeprosessloven § 388 første 

ledd nr. 3.



Oppgave 1 a): Oversikt

• Rettskildemessige spørsmål som må tas opp:

– Det alminnelige legalitetsprinsippets rettskildemessige betydning

– Hvilke konkrete føringer legger legalitetsprinsippet for Høyesteretts 

argumentasjon?



Oppgave 1 a): Legalitetsprinsippets rettskildemessige

betydning

• Legalitetsprinsippet som en ramme for hvilket innhold loven kan gis 

i lys av andre rettskildefaktorer, jf. grl. § 102 og § 113 (ikke § 96!)

– Rt. 2014 s. 1105 (Kommunikasjonskontroll) avsnitt 30
«For å gi en slik hjemmel som Grunnloven og menneskerettskonvensjonene krever, holder det ikke at loven er formelt sett i 

orden, og at den etter alminnelige tolkningsprinsipper gir grunnlag for lagringen. Det gjelder også kvalitative krav: Loven må 

være tilgjengelig og så presis som forholdene tillater.»

– EMDs praksis om legalitetskravet og internasjonal juridisk teori



Oppgave 1 a): Legalitetsprinsippets føringer for 

Høyesteretts argumentasjon

• Høyesterett fant ikke grunn til å problematisere legalitetskravets 

nærmere grense

– Faller klart utenfor ordlydens alminnelige betydning

• Bestemmelsen omhandler undersøkelser av kroppen

• Omhandler ikke bruk av kroppen for å få tak i andre bevismidler

– Fortolkningen bekreftes av at det kun er undersøkelser av selve kroppen 

som er omhandlet i forarbeidene til straffeprosessloven

– Bestemmelsens plassering (kapittel 12 om granskning)

• Hva med reelle hensyn?

• Legalitetsprinsippet stiller kvalitative krav til rettskildebildet



Oppgave 1 a): Vurdering av enkelte trekk ved 

Høyesteretts argumentasjon
• Skjerpelse av legalitetsprinsippets betydning som rettskildeprinsipp

– Legalitetsprinsippets rettslig forankring:

• Før 2014: Konstitusjonelt prinsipp eller sedvanerett?

• Etter 2014: Grunnloven § 113 og Dok. 16 (2011–2012)

– Begrunnelse: Rettsstat, demokrati, forutberegnelighet, likebehandling

– Utvikling i rettspraksis? 

• Rt. 1995 s. 530 (Fiskeavgift)

• Rt. 2014 s. 1105 (Kommunikasjonskontroll) og HR-2016-1833-A

– Betydningen av internasjonale menneskerettigheter

– Rekkevidden av mulig skjerpede presisjonskrav innenfor det alminnelige legalitetsprinsippet

• Rettskildeprinsipp med en mer allmenn rekkevidde?

• Kun begrenset til straffeprosessens område?

– Utviklingen på strafferettens område knyttet til § 96: Ser vi konturene av en mer «formalistisk» orientert rettskildelære innenfor straffesaksfeltet 

mer generelt?

• Avgjørelsen er et eksempel på at rettskildeprinsipper utledes direkte av uttalelser i rettspraksis om rettskildemessige spørsmål

– Holdningen i rettskildelæreteorien: Tradisjonelt skeptisk – Eckhoff, Eng

– Holdningen i Høyesterett: Ikke helt uvanlig, se f.eks. avgjørelser om prøvingsretten Rt. 1976 s. 1 (Kløfta), Rt. 1996 s. 1415 (Borthen) og Rt. 

2010 s. 143 (Rederibeskatning) eller om fortolkning av EMK i Rt. 1994 s. 610 (Bølgepapp), Rt. 1999 s. 961 (Rest-Jugoslavia), Rt. 2000 s. 996 

(Bøhler), Rt. 2005 s. 833 (Uskyldspresumsjonen og Rt 2008 s. 1409 (Sørum)  



Oppgave 1 b): Analyser og vurder rettskildebruken i 

dommen HR-2017-2352-A.



Oppgave 1 b): Oversikt

• Sakens rettslige spørsmål: Har skadelidte krav på erstatning for 

tapte inntekter i prostitusjonsvirksomhet?

• Saksforholdet

• Kravet om erstatningsrettslig interessevern

• Dissens om alt



Oppgave 1 b): Betydningen av normformuleringen

• Formuleringen av regelen om erstatningsrettslig interessevern:

– Avsnittene 36–37: Fortjener den skadede interessen rettsordenens beskyttelse? Beror på «en konkret 

bedømmelse av hensynet til de skadelidte og samfunnets interesser vurdert generelt»

– Åpen avveiningsnorm som i stor grad åpner for bruk av reelle hensyn

– Første gang denne normen uttrykkes så tydelig i HRs praksis

– Rettskildemessig grunnlag?

• Rettspraksis: Rt 1999 s. 203 (Steriliseringsdommen) og Rt. 2013 s. 1689 (Fostervannsdiagnostikk) 

• Slutningene fra rettspraksis kan diskuteres, se mindretallet avsnitt 67

• (Juridisk teori)

• Mindretallet ser ut til å legge et annet utgangspunkt til grunn

– Betydningen av at skadeserstatningsloven § 3-1 lovfester en rett til erstatning eller en presumsjon for 

erstatning

– Vanskeligere å oppstille unntak ut fra synspunkter om rettslig beskyttet interesse

– Overbevisende?



Oppgave 1 b): Vurderingen av erstatningsrettslig 

interessevern for prostitusjonsinntekter
• Har lovgiver tatt stilling til spørsmålet? Ikke direkte

• Likevel søker begge fraksjonene å forankre løsningene sine i lovgivningen og hensyn denne bygger på

– Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (straffeloven § 316)

– Forbudet mot hallikvirksomhet (straffeloven § 315)

– Betydningen av skatteplikt for inntekter i prostitusjonsvirksomhet

– Betydningen av avtalerettslige reguleringer

• Ulike slutninger:

– Flertallet: Kildene underbygger at Stortingets og samfunnets syn på prostitusjon som svært uønsket – inkonsekvent å 

tilkjenne erstatning

– Mindretallet: Større vektlegging av formelle trekk ved kildene – når salg er lov, men ikke kjøp, er inntekten akseptert, og den 

må ha erstatningsrettslig vern

• Hensynet til prostituerte som en utsatt gruppe

– Flertallet: Ivaretas ved andre tiltak fra samfunnet

– Mindretallet: Erstatning vil gi prostituerte et rettsvern de sårt trenger



Oppgave 1 b): Vurdering av enkelte trekk ved 

Høyesteretts argumentasjon

• Betydningen av hensynet til sammenheng i rettssystemet

– Preger begge fraksjonenes rettskildebruk

– Men de trekker ulike slutninger fra rettskildene

– Kanskje naturlig med vektlegging av koherens når spørsmålet er politisk 

sensitivt?

• Bruken av rapporten om sexkjøpsforbudets virkninger



Oppgave 2): Hvilken betydning kan disse avgjørelsene ha i 

fremtidige saker («prejudikatverdien»)?



Oppgave 2): Betydning i fremtidige saker, 

«prejudikatverdi»

• Hvilken verdi vil denne saken ha for løsningen av tvister som måtte 

oppstå i fremtiden?

• Hvorfor legge vekt på tidligere avgjørelser?

• Vurdering i lys av rettskildenormer knyttet til rettsavgjørelsers vekt

– Sammensetningen

– Oppfølgning av dommen i annen praksis

– Enstemmig/dissens?

– Alder?

• Vurdering i lys av det øvrige rettskildebildet



Oppgave 2): Hvilken betydning kan HR-2016-1833-A ha i 

fremtidige saker?
• Prejudikatverdi for det konkrete rettsspørsmålet?

– Løser det helt klart og dessuten enstemmig, se for øvrig HR-2016-2006-U:
«Høyesterett behandlet i sak HR-2016-1833-A det samme spørsmålet som denne saken reiser. Høyesterett konkluderte 

med at straffeprosessloven § 157 ikke gir hjemmel for å bruke siktedes fingeravtrykk til å få tilgang til opplysninger i 

vedkommendes mobiltelefon, jf. avsnitt 24 i kjennelsen.

Det er ikke forhold i saken her som gjør at den skiller seg fra den saken Høyesterett behandlet i avdeling. 

Lagmannsrettens kjennelse må da oppheves.»

– Avgjørelsen er rettshistorie, jf. påfølgende lovgivningsarbeid. Se straffeprosessloven §

199 a første og annet ledd:

• Prejudikatverdi for rettskildelæren, dvs. for innholdet i 

legalitetsprinsippet?

– Å bygge på Høyesteretts uttalelser om rettskildespørsmål

– Uklarhet knyttet til utviklingen av det alminnelige legalitetsprinsippet. Innebærer 

dette en skjerpelse? Se tidligere i gjennomgangen



Oppgave 2): Hvilken betydning kan HR-2017-2352-A ha i 

fremtidige saker (‘prejudikatverdien’)?

• Avgjør spørsmålet rimelig klart

– Betydning for læren om erstatningsrettslig interessevern

– Betydning for spørsmålet om prostitusjonsinntekters erstatningsrettslige 

vern

• Skarp dissens

• Politisk sensitivt spørsmål

• Innrettelse

• Avgrensninger av prejudikatsvirkningen i dommen



Oppgave 3) Diskuter betydningen av lovgiverlojalitet og 

hensynet til å oppnå et rimelig resultat i lys av 

rettskildebruken i HR-2016-1833-A og HR-2017-2352-A.



Oppgave 3): ‘Lovgiverlojalitet’ og ‘hensynet til å oppnå et 

rimelig resultat’

• Lovgiverlojalitet og rettskildebruk

– Hvem er lovgiver?

– Hva slags rettskildebruk er å betrakte som lovgiverlojal?

– Grenser for lovgiverlojalitet?

• Overordnede rettsnormer

• Etiske grenser?

• Hensynet til å oppnå et rimelig resultat

– Rimelighet på saksnivå

– Rimelighet på regelnivå

• Forholdet mellom idealene



Oppgave 3): Rettskildebruken i HR-2016-1833-A i lys av 

de nevnte idealene

• Høyesterett tar lovgiver på ordet – lojalt i én forstand

• Er streng praktisering av legalitetsprinsippet lovgiverlojalt?

– Forholdet mellom domstol og lovgiver – ansvaret for rettsutvikling

– Rimelighet på regelnivå

• Reelle hensyn og lovgiverlojalitet?

– Det materielle sannhetsidealet skulle tilsi lovhjemmel

– Idealet er straffeprosessens grunnleggende formål og har stor tilslutning fra lovgiver 

– Høyesterett nevner ikke en gang hensynet til sakens opplysning – illojalt overfor lovgiver?

• Hensynet til et rimelig resultat

– Klart urimelig på saksnivå

– Rimeligheten på regelnivå kan diskuteres 

• Kanskje rimelig som rettskildemessig tilnærming

• Klart urimelig som materiell straffeprosessuell regel 



Oppgave 3): Rettskildebruken i HR-2017-2352-A i lys av 

de nevnte idealene

• Lovgiverlojalitet uttrykt gjennom ønsket om sammenheng i 

lovgivningen og rettssystemet for øvrig

– Ser ut til å motivere begge fraksjoner, men

– de trekker ulike slutninger fra kildematerialet

• Hensynet til et rimelig resultat

– Hensynet til et konkret rimelig resultat vektlegges ikke av noen av 

fraksjonene. Betydningen av rettsgrunnlaget

– Hensynet til en rimelig regel?



Takk for meg!


