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Den tyske okkupasjonen – og den norske rettsstaten





DOMMERE OG URETTEN

Kongen og møllen

I desember  ble elleve mann fra Stavanger dømt til døden i Oslo ting-
hus for spionasje og ulovlig lagring av våpen. Da den tyske d ommeren 
leste opp domsdokumentet, skalv han slik på hånden «at han måtte støtte 
oppunder med den annen. Det var tydelig at han hadde det personlig 
vondt ved denne leilighet. Men så hvilte også denne dom på et ytterst 
svakt grunnlag». Dette forteller høyesteretts advokat Leif S. Rode, en av 
de norske forsvarerne i saken. Litt over fire år senere var dommeren selv 
død – for egen hånd.
 Dommeren var den  år gamle dommeren i Reichskriegsgericht, riks-
krigsretten, tyskernes militære høyesterett, Walther Biron. Biron var 
karriere offiser og jurist i Luftwaffe og ble beordret til Reichskriegsgericht 
da den ble opprettet i . Her avanserte han til å bli president for en av 
dens fire avdelinger. Sammen med kolleger kom han flere ganger fra  Berlin 
for å holde rett i Oslo. Han var med på å avsi i alt  fullbyrdede  dødsdommer 
over nordmenn. Han ble arrestert av franskmennene etter erobringen av 
Tyskland og hengte seg på cellen . februar . Motivet for selvmordet 
er ikke kjent. Biron ble av en kollega omtalt som en av de mest samvittig-
hetsfulle dommerne i den tyske øverste militærdomstolen og som mot-
stander av naziregimet. Også to andre dommerne i Reichskriegsgericht 
begikk selvmord. Flere av dommerne ble etterforsket av de allierte etter 
krigen, men det ble ikke reist sak mot noen av dem.





 Dommeren befant seg åpenbart i en psykologisk konfliktsitua sjon. 
Hva besto denne i? Det kan selvsagt tenkes at dommeren i det konkrete 
tilfellet avsa dommene, mot bedre vitende, i strid med gjeldende rett, og 
at det ga ham dårlig samvittighet. Men det kan også tenkes at han følte 
seg tvunget til å avsi dommene av en gjeldende rett slik han oppfattet den, 
men at dette resultatet i en slik grad kom i konflikt med hans rettsfølelse 
at han opplevde den sjelelige konflikten som Rode beskriver. Rode og 
Albert Wiesener, som begge var forsvarere, mente at retten strakk bevisene 
og jussen for langt, i alle fall for noen av dem som ble dømt til døden. 
Hva  dommerne selv mente, får vi aldri vite.
 De tyske domstolene hadde stolte tradisjoner og de tyske  dommerne, 
også under nazitiden, en juridisk selvbevissthet som ikke står tilbake for 
vår. Ved Frederik den stores sommerpalass «Sanssouci» i Brandenburg 
utenfor Berlin sto en mølle. Møllen sperret kongens utsikt. Kongen tilbød 
mølleren å kjøpe møllen for å bli kvitt den, men mølleren avslo. Kongen 
truet med å +erne møllen med makt, men mølleren svarte: «Da går jeg til 
kammerretten i Berlin.» I kammer retten vant mølleren, og møllen ble 
stående. Kammerretten var en mektig institusjon med stor integritet som 
kunne trosse selveste Frederik den store. Frederik fengslet dommerne, men 
domstolen ga likevel ikke etter, og kongen respekterte avgjørelsen.  Historien 
inngikk som del av den prøyssiske domstolens stolte selvbevissthet som 
rettsstatens og rettens vokter.
 Kort tid etter riksdagsvalget . mars , som ga Adolf Hitler og hans 
støttespillere flertallet i Riksdagen, den . mars og dagene etter, stormet 
bøller fra SA inn i domstoler og offentlige kontorer rundt i hele Tyskland 
og kastet jødiske dommere og advokater brutalt og korporlig ut av 
 bygningene. Kammerretten i Berlin var målet den . mars, og også den 
måtte finne seg i å se sine jødiske medlemmer bli kastet på gaten. Et par 
uker før hadde rettens president stoppet et opptog av nazister som ville 
inn i bygningen for å heise det gamle riksflagget og hakekorsflagget fra 
flaggstangen på taket. Snart var dommerne i kammerretten del av et 
justisvesen som «bevisst og forsettlig undertrykket retten, deltok i en van-
hellig maskerade hvor et brutalt tyranni ble forkledd som rett, og som 





omdannet det tyske rettssystemet til et verktøy for despoti, erobring, plynd-
ring og massedrap», hevdet sjefanklager Telford Taylor. 
 I fullstendighetens navn skal det sies at kammerrettens president  Eduard 
Tigges prøvde å hindre de fysiske utskeielsene mot dommere og advokater, 
og at han straks etter sendte en protest til det prøyssiske justisministerium. 
Noen uker senere søkte han avskjed med den begrunnelse at situasjonen 
i justisvesenet var blitt uholdbar for ham. Og domstolene i Tyskland for-
falt. Fra å være rettsstatens beskyttere ble de del av nazistenes undertryk-
kelsesapparat. 
 Om den tyske rikskrigsretten, som også pådømte en rekke saker mot 
norske motstandsfolk, har senere forskning uttalt at den var «et entydig 
politisk tribunal som må regnes blant represjonsinstrumentene til staten 
gjennom sin underordning av rettsfølelsen under en gjennomideologisert 
strafferett», og at dommerne i rikskrigsretten etter krigsutbruddet i  
ikke lenger var lovbundne dommere, men at de tiltalte var vergeløst  utlevert 
til politisk pregede avgjørelser basert på militær hensiktsmessighet.

 Virkeligheten er likevel omstridt. Var det virkelig slik at tradi-
sjonsbundne institusjoner over natten endret karakter? Dommerne som 
deltok, så ikke uten videre sin virksomhet som en maskerade. Dom-
meren og sosial demokraten Hubert Schorn, som etter gjentatte  problemer 
med nazi regimet ba om å bli pensjonert i , skrev i sitt store forsvars-
verk for det tyske rettsvesen i  at en gjennomgang av de faktiske 
forholdene under nazitiden «ikke forsvarer en generell fordømmelse av 
justisvesenet». Om krigsrettene spesielt skrev han «det er en fordreining 
av virkeligheten å betegne deres virksomhet som rettsløs og forbrytersk». 
Mange dommere som har håndhevet undertrykkende lover i totalitære 
og autoritære samfunn, har fremholdt at de sto på lovens side og utførte 
sitt embetes plikt. 
 Vi skal være forsiktige med å avfeie utsagn fra dommere som deltok, 
som ren selvrettferdiggjøring og som forsøk i ettertid på å dekke over rå 
overgrep og vilkårlig maktutøvelse. Det at dommeren skal dømme etter 
retten og ikke etter sin egen personlige eller subjektive overbevisning om 
politikk eller moral, er en av rettsstatens grunnsetninger. Samtidig er også 





beskyttelse av individet mot vilkårlig og uproporsjonal maktutøvelse  viktige 
deler av rettsstatsideologien. Den norske dommereden av  sier at 
dommeren skal forsikre at han «vil handle og dømme således som jeg etter 
loven og for min samvittighet kan forsvare». Det er derfor ikke over-
raskende om dommere opplever sin rolle som konfliktfylt dersom lov-
giveren går til angrep nettopp på rettsstatsideologien og gir anvisning på 
en rettsanvendelse som undergraver denne. Loven og samvittigheten kan 
komme i konflikt.
 Erfaringen viser at når retten kommer i konflikt med rettsstaten,  trekker 
likevel rettsstaten ofte det korteste strå. Også i Norge må man si at hel-
hetsinntrykket er at domstolene understøttet nazistenes undertrykkelse 
gjennom rettsapparatet, selv om det finnes hederlige unntak. Det var til 
og med enkelte dommere som aktivt medvirket til undertrykkelsen. Etter 
krigen godtok domstolene avvik fra alminnelige rettsprinsipper for å få 
straffet landssvikere, og vi fikk en beredskapslov som legaliserte tiltak som 
ligger langt unna det vi i dag ville kalle rettsstatlig. Kunnskap om hvorfor 
slikt skjer, og de utfordringer dette stiller til dommeren, kan sette dommere 
bedre i stand til å forsvare rettsstaten i fremtiden.

Domstolssvikt og dobbeltstat

Den amerikanske rettshistorikeren Harold J. Berman hevder at den  rettslige 
tradisjonen i Vesten har opphav i middelalderens konflikt mellom pave 
og keiser, og at den utgjør en historie hvor retten gjentatt til forskjellige 
tider er blitt påkalt og håndhevet for å beskytte kjettere og dissidenter mot 
herskerens makt. Rettsstatsideologien med krav til at herskeren ikke bare 
styrer ved bruk av lov, men også selv er underlagt loven, går som en rød 
tråd gjennom denne historien. Til tider har den knapt vært synlig, kanskje 
til og med brutt, men likevel binder den oss sammen i en felles vestlig 
rettstradisjon. Gir det tjuende århundrets tragiske erfaringer med auto-
ritære styresett støtte til en slik hypotese om rettsstatstradisjonen, eller er 
de bevis på at dette er ønsketenkning eller falsk ideologi? En studie av 
dommeres stilling og handlinger kan kaste lys over dette.





 I denne boken vil jeg først gi noen eksempler på domstoler i autoritære 
vestlige regimer. Målet er å vise hvordan rettslige institusjoner i land som 
i utgangspunktet har vært rettsstatlige, bidrar til å utvikle og håndheve 
autoritære regimers undertrykkende lover. Deretter skal vi se på situasjonen 
i Norge den gangen Norge i vår nære fortid var styrt av et autoritært regime. 
Den tyske okkupasjonen av Norge og innsettingen av NS-regimet innebar 
et brudd med den gjeldende konstitusjonelle ordningen. Sett fra domsto-
lenes side var det imidlertid både et brudd og en kontinuitet. 
 Jeg vil fremstille hvordan NS-myndighetene søkte å legitimere sitt styre 
rettslig, og dets forhold til domstolene. Her skal vi se både på bruddet 
med Høyesterett i desember  og på hvordan de ordinære domstolene 
fortsatte sin virksomhet og også ga rettslig effekt til regimets nyordnende 
lovgivning, det vil si den lovgivningen som gikk ut over det som okku-
panten lovlig kunne regulere i medhold av folkeretten. 
 Så kommer en fremstilling av de domstolene regimet opprettet: Folke-
domstolen og særdomstolene. En redegjørelse for de tyske domstolene 
med jurisdiksjon over norske borgere hører også med. Etter å ha sett på 
domstolene under okkupasjonen vil jeg vise og analysere hvordan denne 
virksomheten ble bedømt av rettsapparatet etter frigjøringen under lands-
svikoppgjøret. Dette blikket på rettsopp gjøret viser ikke bare hvordan 
dommerne under okkupa sjonen ble vurdert i ettertiden, men også hvordan 
domstolene under rettsoppgjøret var preget av okkupasjonstiden og selv 
ble del av undertrykkelsen av en politisk bevegelse.
 Etter denne gjennomgangen av de norske forholdene vender jeg blikket 
utover igjen og spør mer generelt etter forhold som kan forklare den 
medvirkningen fra domstolene til autoritære regimers undertrykkelse vi 
ser også i Norge. Til slutt spør jeg om opposisjon fra dommerrollen i det 
hele tatt er mulig.
 Fremstillingen av de mer generelle erfaringene utenfor Norge bygger 
på materiale og konklusjoner fra min bok Judges Against Justice On Judges 

When the Rule of Law is Under Attack. Fremstil lingen av de norske for-
holdene bygger på gjennomgang av domssamlinger, rapporter fra det tyske 
sikkerhetspolitiet i Norge til Berlin under okkupasjonen, materiale fra 





saker i landssvikarkivet mot norske og tyske dommere samt  litteraturstudier. 
Jeg har forsøkt å fange opp både det som er skrevet av dem som selv var 
aktører, og det som har vært gjort av historiske studier i ettertid.
 De sentrale kildene er arkivene etter landssvikoppgjøret i  Riksarkivet og 
annet domsmateriale samt de utgitte «Meldungen aus Norwegen», som 
inneholder tilstandsrapporter fra det tyske sikkerhetspolitiet til Berlin. Fra 
juridisk side finnes det også noen publiserte beretninger fra advokater som 
deltok som forsvarere i de tyske og norske domstolene. Det finnes også litt 
forskning utført av historikere på de tyske domstolene og særdomstolene. 
 Forbausende lite er skrevet om de alminnelige domstolene under okku-
pasjonen. Jubileumsbøkene Den dømmende makt bind I og II fra  
inneholder intet. I boken For rett og rettferdighet i  år. Sorenskrivere i 

Norge – er følgende avsnitt av sorenskriver Tor Falch det som står:

Krigstida – var særeigen også for domstolane. Etter at dom-
marane i Høgsterett gjekk frå stillingane sine .  desember  (sic) 
på grunn av Reichskommissars inngrep i domstolane si frie stilling 
og mynde, vart parolen etter kvart at dei andre dommarane skulle 
halda fram i arbeidet til best mogeleg hjelp for folk, men stå mot alle 
åtak på domstolane si frie stilling. Ein del sorenskrivarar vart – som 
andre dommarar – avsett av dei nye styresmaktene, og andre vart 
fengsla for stutt eller lang tid, utan dom eller kjennelse. «Beordring» 
til anna dommarembete var det også ein del av. Innkalling til møte 
og avhøyr, krav om rettsavgjerd med pålagt innhald, truslar om 
 melding, fengsling og skyting kom frå nazipartifolk, okkupasjons-
makta og Justisdepartementet. Brev frå «minister» Risnes (sic) i 
 Justisdepartementet med kritikk for utsegner som vitna om «fulls-
tendig mangel på politisk innsikt» var i slik samanheng heller  uskuldig 
og kunne hengjast opp til stolt framsyning! Jamt over gjekk vel doma-
rane klårt imot freistnader på inngrep i tenesta og einskildavgjerder. 
Drying og sabotering av saker kunne hjelpa folk ut av knipe. Stort 
sett gjekk nok arbeidet som før, med tillegg av straffesaker om brot 
på nye føresegner om  prisar og rasjonering.





I forbindelse med femtiårsjubileet til Den norske Dommerforening skrev 
høyesterettsadvokat Andreas Støylen en kort artikkel om dommerne under 
okkupasjonen. To sider er viet de alminnelige domstolene. Her skriver han 
at «det norske folk kan være stolt av og takknemlig for at det i nødens år 
hadde dommere som holdt stand mot okkupasjonstidens harde press og 
som ved sin holdning levende gjorde sanninga i det gamle ord: ‘Med lov 
skal land byggjast, ei med ulov øydast’». Han gir eksempler på hvordan 
sakførere og dommere kunne samarbeide på nasjonal grunn for å hjelpe 
folk slik at de ikke led urett ved politiske overgrep. Eksemplene er imid-
lertid få og lite konkretiserte og uten angivelse av kilder eller annet som 
kan hjelpe til å identifisere og verifisere tilfellene.
 Kildene må leses med kritisk blikk. Forklaringer som dommere i de 
tyske domstolene og særdomstolene ga, er nok preget av at de ville frem-
stille seg i et så godt lys som mulig. Noen systematiske intervjuer med 
dommere i forskjellige roller er ikke foretatt, og det foreligger lite tilgjen-
gelig materiale i form av erindringer eller dagbøker. Domssamlinger inne-
holder utvalg av dommer som neppe er representative, og som derfor ikke 
i seg selv kan tas som annet enn tidsbilder. Men slike bilder er viktig for 
forståelsen av det som foregikk. Det at kilder mangler, er også en kilde til 
kunnskap, taushet kan tale. For Høyesterett og for advokatstanden har vi 
beretninger om aktiv opposisjon og rettspolitisk motstand. At vi ikke har 
til svarende for dommerne, er etter min mening i seg selv en indikasjon på 
at slikt neppe var så utbredt blant dommerne. Etter frigjøringen forelå det 
ganske sterke motiver for å fortelle om opposisjon. Det er påfallende hvor 
vagt og anekdotisk de skriver, de to som skriver om dommerne, Falch og 
Støylen. Det er også påfallende at dommer foreningen forbigår okkupa-
sjonsårene med taushet når de jubilerer og hyller seg selv.
 Det tjuende århundret ga mange eksempler på autoritære og undertryk-
kende regimer i land som bygger sin rettsorden på den vestlige rettstradi-
sjonen. Det er også lett å finne eksempler på regimer hvor undertrykkelsen 
i stor grad skjedde gjennom rettsapparatet og de etablerte rettslige insti-
tusjonene. Den nazistiske maktover takelsen i Tyskland i  var regissert 
ut fra en strategi som bevisst bygde på at maktovertakelsen skulle være 





legal. Makthaverne i den sørafrikanske apartheidstaten bygde på dom-
stolene som en viktig del av maktapparatet. Også militærdiktaturene i 
 Argentina, Brasil og Chile la vekt på de rettslige institusjonene om enn 
Argentina i mindre grad enn Brasil og Chile.
 Den rettsutøvelsen som domstolene i disse landene sto for,  minner ikke 
mye om det vi vil karakterisere som rettsstatlig. Det amerikanske militær-
tribunalet i Nürnberg mente at det tyske rettsvesenet sto for en «prostitu-
sjon av rettssystemet med sikte på å oppnå kriminelle mål». Ifølge 
tribunalet tilførte dette «et element av ondskap til staten som man ikke 
finner der det blir begått rene overgrep uten å tilsøle dommerkappene». 
I Chile sa sannhets- og forsoningskommisjonen: «Landet ble forbauset 
over å se domstolenes holdning fordi det var vant til å se domstolene som 
rettssikkerhetens voktere.» Slike utsagn gir ikke umiddelbar støtte til en 
hypotese om at rettsstatsverdiene kan ses som et sammenbindende element 
for retten og dens institusjoner innenfor den vestlige kultur krets.
 I en studie av dommersvikt i Chile og Argentina skiller Robert Barros 
mellom fire former for statlig undertrykkelse ut fra forholdet til retts-
apparatet: For det første har vi den som består i aksjoner uten hensyn til 
gjeldende regler og uten at det tas hensyn til rettslige eller administrative 
formaliteter. De mange tusen forsvinningene i Argentina er eksempel på 
dette på samme måte som aktivitetene til SS overfor jøder, polakker og 
russere på østfronten under andre verdenskrig. Selv om domstolene ikke 
var direkte involvert for eksempel i jødeutryddelsen, la de til rette for den 
ved å avsi dommer som frakjente jødene status som rettssubjekter. I den 
andre gruppen kommer administrativ represjon uten forutgående behand-
ling eller godkjennelse fra rettsapparatet og uten mulighet for rettslig 
prøving. Virksomheten til SS og Gestapo og konsentrasjons- og utryd-
delsesleirene i Tyskland er eksempel på dette, så vel som interneringene av 
opposisjonelle under apartheid-regimet i Sør-Afrika og under militærdik-
taturene i Brasil og Chile. I disse tilfellene er domstolene involvert ved at 
de aksepterer begrensningene i sin kompetanse. I den tredje gruppen 
 kommer summarisk og kvasijudisiell represjon gjennom behandling i sær-
domstoler eller andre domstoler hvor vanlige rettssikkerhetsgarantier blir 





fraveket. Dette var en viktig del av tyskernes undertrykkelse både i Tyskland 
og i de okkuperte landene i Vest-Europa, og det var også en viktig del av 
undertrykkelsen i Brasil. Endelig har vi den undertrykkelsen som skjer 
gjennom bruk av de vanlige domstolene gjennom anvendelse av vanlige 
 prosessregler. 
 Diktaturene i den vestlige verden i det tjuende århundret har mange 
ulikheter både i sosiale og økonomiske forhold og historiske forutsetninger. 
Noen sprang ut av dype sosiale motsetninger, som Francos Spania, militær-
diktaturene i Chile og apartheidregimet i Sør-Afrika. Noen hadde sam-
menheng med usikker og såret nasjonal identitet, som i Italia og Tyskland 
etter første verdenskrig. Noen var påtvunget av eller i det minste foran-
lediget av militær invasjon og okkupasjon, som Norge, Danmark, Benelux-
landene og Frankrike under andre verdenskrig.
 Felles for de fleste av disse tilfellene er at landene hadde rettsordener 
som var forankret i den vestlige rettstradisjonen. Det innebærer at de hadde 
rettslige institusjoner som inkluderte domstoler med uavhengighet fra den 
lovgivende og utøvende makt. I mange tilfeller ble de rettslige institusjo-
nene videreført fra en tidligere ikke-autoritær situasjon. Domstoler og 
dommere som tidligere hadde håndhevet konstitusjoner som beskyttet 
individenes rettigheter mot staten, gikk over til å bli instrumenter i den 
autoritære statens undertrykkelse. Eksempler på det finner vi både i land 
hvor overgangen til det autoritære regimet har skjedd som en intern poli-
tisk utvikling, og i land hvor det autoritære regimet er blitt pådyttet uten-
fra. Det var bare i Belgia at nasjonale domstoler under tysk okkupasjon 
nektet å anvende forordninger utstedt av okkupanten eller i okkupantens 
interesser i strid med nasjonale forfatningsregler.
 Et fellestrekk i disse landene var at det fantes domstoler som administ-
rerte og håndhevet autoritær lovgivning med drakoniske straffer, i mange 
tilfeller etter en rettergang som brøt med selv elementære rettssikkerhets-
garantier. Et annet fellestrekk var at domstolene ikke grep inn med kontroll 
overfor statsmaktens undertrykkelse av politisk opposisjon. 
 I land med tradisjon for uavhengige domstoler bygd på den vestlige 
rettstradisjonen kan vi ofte se uttrykk for skuffelse og følelse av svik når 





ikke domstolene beskytter folk mot autoritære og undertrykkende regimer. 
Mangel på slik beskyttelse var  hovedankepunktene mot domstolene i rap-
portene fra sannhets- og forsonings kommi sjonene både i Sør-Afrika og 
Chile. Den sørafrikanske sannhetskommisjonen sa: 

Domstolene og den juridiske profesjonen medvirket helt generelt 
til lovgiverens og den utøvende maktens systematiske forfølgelse av 
urett, enten dette skjedde ubevist eller ut fra uvitenhet. […] Kanskje 
kan den vanligste formen for underordning uttrykkes med  maksimen 
qui tacet consentire (den som tier, samtykker). 

Kommisjonen i Chile sa:

Domstolene, som både etter konstitusjonen, lovene og sin institu-
sjonelle rolle var den delen av myndighetene som skulle beskytte 
slike rettigheter, sviktet ved ikke å opptre med større myndighet. 
De lot være å gripe inn selv om de helt fra begynnelsen fikk informa-
sjon om menneskerettsbrudd begått av myndighetene fra kirkene, 
advokater, slektninger av ofrene og fra internasjonale menneskeret-
tighetsorganisasjoner.

I Norge protesterte Høyesteretts dommere da de trakk seg fra sine stillinger 
i desember , og dommerforeningen protesterte overfor NS-myndig-
hetene noen ganger i løpet av våren  blant annet mot etableringen av 
Folkedomstolen. For øvrig er det ikke lett å finne spor etter protester eller 
opposisjon fra dommerhold mot regimets undertrykkelse, og regimets 
lovgivning, også den som gikk ut over den folkerettslige kompetansen, ser 
ut til å ha blitt håndhevet på regulær måte av de alminnelige domstolene.
 I de første årene etter nazistenes maktovertakelse i Tyskland pågikk det 
en maktkamp mellom SS og statsforvaltningen, representert ved justis-
departementet og innenriksdepartementet, om hvorvidt SS og det politiske 
politiet skulle være underlagt domstolenes  jurisdiks  jon. Gradvis ble 
uavhengigheten til SS utviklet til det den tyske  advokaten og samfunns-





forskeren Ernst Fraenkel kalte «dobbeltstaten». Bare den prøyssiske over-
forvaltningsretten protesterte til å begynne med, men etter tre år bøyde 
også den av. Med det ble det politiske politiet og  konsentrasjonsleirsystemet 
gjort til institusjoner utenfor domstolenes rekkevidde, samtidig som 
myndig heten til å definere hva som skulle anses som politisk og dermed 
unndratt domstolskontroll, ble lagt til SS.
 Også i Norge fungerte dobbeltstaten slik at domstolene ikke hadde 
formell myndighet over virksomheten til sikkerhetspolitiet eller politiske 
saker i administrasjonen. Den . oktober  ga politiminister Jonas Lie 
en forordning som ga Politidepartementet eller den det bemyndiger, 
adgang til å anvende sikringsmidler etter straffeloven §  punkt  litra a 
til f overfor den som «med skjellig grunn mistenkes for overtredelse av 
Reichskommissars forordninger av . september  om forbud mot 
andre politiske partier enn Nasjonal Samling §  og av . oktober om 
forbud mot virksomhet til fordel for det norske kongehus  § ». Dette 
innebar at den som var mistenkt for politiske forbrytelser eller motstands-
virksomhet, kunne sikres i anstalt. for eksempel Grini. Slik beslutning 
kunne ikke bringes inn for domstolene. Den . oktober  ble det gitt 
en lov om tillegg til denne forordningen hvoretter sikringstiltakene også 
kunne anvendes overfor personer som «med skjellig grunn mistenkes for 
å ha fremmet eller å fremme folke- eller statsfientlige bestrepelser (sic)». 
Fra høsten  ble dette hovedsporet de norske myndighetene forfulgte, 
bortsett fra i de tilfellene hvor myndig hetene krevde at det skulle avsies 
dødsdom.
 Et eksempel på hvordan dobbeltstaten fungerte allerede før disse 
formelle reglene var på plass, har vi i den såkalte formannskapssaken mot 
seksten medlemmer fra Arbeiderpartiet i Oslo formannskap. Saken ble 
ført for den norske Folkedomstolen vinteren . Etter å ha fremmet et 
forslag til vedtak i formannskapet om at kommunen skulle motsette seg 
et pålegg om å følge opp Nasjonal Samlings politikk og «den nye tids 
retningslinjer», ble de seksten arrestert og fremstilt til fengsling. Oslo 
forhørsrett avsa kjennelse om fengsling, men denne ble opphevet av lag-
mannsretten, som avsa kjennelse for løslatelse. Saken ble deretter overført 





til det tyske sikkerhetspolitiet, og de seksten ble sittende fengslet uten at 
de fikk noen nærmere begrunnelse eller endog bekreftelse på at saken var 
overført. Senere fikk de sin dom i den nyetablerte Folkedomstolen, som 
skulle være den rettslige spydspissen i Nasjonal Samlings statsbygg.
 I Tyskland var rettsapparatet dypt involvert i nazistenes undertrykkelse. 
Domstolene nøyde seg ikke med passivt å akseptere undertrykkende tiltak 
fra de øvrige statsmaktene. Det finnes flere tilfeller der domstolene aktivt 
tok ledelsen i å utvikle retten i autoritær og undertrykkende retning. Et 
eksempel er rettstilstanden i Tyskland, som aktivt utelukket jødene fra 
rettsbeskyttelse. Her var det domstolene som drev rettsutviklingen på 
forskjellige rettsområder, som strafferetten, familieretten, arbeidsretten og 
kontraktsretten.

 Hvor uhyrlig praksisen enn er, viser demokratiske dommere ofte en 
stor grad av forståelse for sine kolleger i autoritære samfunn. De  amerikanske 
dommerne som holdt rett over ledelsen av det tyske justisapparatet i 
 Nürnberg i , tok ikke entydig avstand fra terrorjustisen som ble utøvd 
i Tyskland i – med titusener av dødsdømte for «ondsinnet rykte-
spredning til svekkelse av krigs viljen», plyndring etter bombetokter og 
militærnekting. Med referanse til dødsdommer for ryktespredning uttalte 
det amerikanske tribunalet: «Hvor samfunnet er utsatt for en reell fare, 
kan ytringsfriheten bli møtt med begrensninger selv i USA. Kan vi da si 
at de som anvendte disse drakoniske lovene i et siste desperat forsøk på å 
forhindre undergangen i en situasjon med total krig og forestående 
 katastrofe, var skyldige i forbrytelse mot menneskeheten?» På denne 
måten bidrar dommere i demokratiske land til å viske ut forskjellene 
 mellom rettspraksis i demokratier og diktaturer og til å opprettholde fore-
stillingen om den objektive dommeren som nøyer seg med å dømme etter 
den til enhver tid gjeldende rett.
 Virksomhet som dommer i den tyske folkedomstolen, særdomstolene, 
i militærdomstolene eller SS-domstolene ble verken av de allierte militær-
tribunalene i Nürnberg eller av vesttyske domstoler etter krigen ansett som 
en forbrytelse. Heller ikke norske domstoler dømte tyske dommere for 
krigsforbrytelser. Riktignok slo Høyeste rett i Rt.  s.  fast at «den 





ting at en krigsforbrytelse er begått av en fiendtlig borger i egenskap av 
dommer ikke bringer forholdet utenfor krigsforbryterloven». Likevel ble 
ingen dommer i de tyske krigsdomstolene eller i SS- und Polizeigericht 
Nord stilt for retten tiltalt for denne virksomheten. Selv virksomheten 
til de tyske stand rettene ble i overveiende grad bedømt som lovlig av 
norske dom stoler etter krigen. Også de danske krigsforbryterprosessene 
bygde på at tyskernes rettsforfølgning og idømmelse av straff overfor med-
lemmer av motstandsbevegelsen i prinsippet var legitime krigshandlinger, 
og at et virke i tysk politi, som krigsrettsdommer eller som deltaker i 
henrettelser, ikke i seg selv var straffbart som krigsforbrytelse. Samme 
resultatet ble det i andre land som var okkupert av Tyskland. Det ble ikke 
rettet kritikk mot de ordinære norske domstolene etter frigjøringen for at 
de hadde bidratt til å gi NS-regimet legitimitet ved å håndheve rettsreglene 
det utstedte uten å protestere. 

Unntakssituasjonen i apartheidstaten Sør-Afrika

Unntaket brukes ofte bevisst av makthavere for å åpne for undertrykkelse. 
Det er jo nettopp når staten har behov for å gjøre ting som ellers ikke ville 
være lovlig, at den påberoper seg en unntakssitua sjon. Sør-Afrika under 
apartheid gir en god illustrasjon på dette. Apartheidpolitikken som ble 
trumfet gjennom av et flertall av det hvite mindretallet, førte selvsagt til 
protester og politiske aksjoner. For å kneble disse protestene ble sikker-
hetspolitiet gitt vide full makter. I begynnelsen ble kampen mot svarte 
fagbevegelser og politiske bevegelser ført som en antikommunismekamp 
hvor all opposisjon ble definert som kommunisme. Etter demonstrasjonene 
ved Sharpville politistasjon i , som førte til at flere svarte demonstranter 
ble skutt og drept, ble det erklært unntakstilstand  (Indemnity Act, ). 
Myndighetene ble gitt rett til å internere i  dager uten adgang til retts-
lig overprøving på grunnlag av mistanke om at en person hadde begått 
noe straffbart eller satt inne med opplysninger om at noe straffbart var 
begått. Denne lovgivningen ble utvidet og videreutviklet gjennom - og 
-årene.





 Sør-Afrika forvandlet seg til en stat med totalitære trekk. Det rettslige 
grunnlaget for undertrykkelsen var dobbelt: apartheid og unntakslov-
givning. Begge deler var klare brudd på den rettstradisjonen som Sør-Afrika 
bygde på. I stedet for å bruke prinsippene om individets rettsvern og 
rettssikkerhet i common law til å innskrenke anvendelsen av vidtgående 
sikkerhetslovgivning brukte domstolene formålsbetraktninger til å utvide 
dem. Det betyr at domstolene tok den autoritære statens utgangpunkt i 
formålet bak loven og statens behov og tilpasset retten slik at undertryk-
kelsen kunne bli så effektiv som mulig. I saken Rossouw v. Sachs () 
fikk den sørafrikanske høyesterett spørsmål om hvorvidt en internert fange 
hadde krav på tilgang på lesestoff og skrivemateriell. Advokat Albie Sachs 
var internert av sikkerhetspolitiet uten mulighet til kontakt med omverdenen 
eller rett til domstolsprøvelse, fordi myndighetene mente han satt inne 
med opplysninger om mulige angrep mot statens sikkerhet. Under de 
vanlige fengselsreglene hadde fanger rett til dette. Interneringsloven var 
taus på dette punktet, men sikkerhets politiet hadde gitt en instruks om 
at internerte fanger ikke skulle få tilgang på lesestoff eller skrivemateriell. 
Begrunnelsen var ikke av sikkerhetsmessig karakter, da politiets rett til å 
sensurere hva fangen leste og sendte ut, ikke var bestridt.
 Sachs argumenterte med at han som internert ikke var dømt for noe 
som helst og ikke burde ha dårligere forhold enn varetektsfanger, enn si 
dømte fanger. Staten nøyde seg med å vise til instruksen. Førstvoterende 
dommer viste til at formålet med interneringen var å få fangen til å gi de 
opplysningene han etter politiets mening satt inne med om straffbare 
forhold mot regimet. En slik lov sto i motstrid til den beskyttelsen mot 
selvinkriminering som var en del av sørafrikansk strafferett. Han viste også 
til at lovens forbud mot at den innsatte hadde kontakt med noen utenfor, 
inklusive forsvarer eller annen juridisk rådgiver, stred mot grunnleggende 
prosessuelle prinsipper. Disse forholdene viste etter førstvoterendes mening 
at parlamentet med loven hadde ment å gi hjemmel for de mest inngripende 
tiltak for å få innsatte til å gi alle opplysninger til politiet. Det var ingen 
indikasjoner i loven eller forhistorien på at parlamentet hadde ment å gi 
noen som helst rettigheter eller goder som kunne lette på belastningen av å 





være internert. På denne bakgrunn fant ikke førstvoterende grunnlag for å 
innfortolke et krav på lesestoff eller skrivemateriell inn i loven, og avslo 
kravet fra Sachs. Albie Sachs ble senere dommer i det frie Sør-Afrikas for-
fatningsdomstol og eksponent for det han kaller «soft vengeance»: Den beste 
hevnen man kan ta overfor undertrykkerne, er å innføre og oppfylle 
 rettsstatens krav. 
 Selv om den sørafrikanske høyesterett i denne saken understreket at 
loven ikke ga hjemmel for tortur eller mishandling, er det på det rene at 
sikkerhetspolitiet gjorde utstrakt bruk av tortur under internering. Høyeste-
rett fikk flere saker hvor innsatte forsøkte å få seg fremstilt for en dommer 
eller å få avgitt erklæringer om sin tilstand for en dommer, men dom stolen 
avviste disse konsekvent. Det forelå derfor ingen mulighet for en innsatt 
til å få kontakt med omverdenen eller til å få inngitt en klage på behand-
lingen han ble utsatt for under interneringen. Deres situasjon var regulert 
av unntakslovgivningen, og de var i sannhet utenfor retten.

Nazitiden og jødenes rettsløshet

Unntak trenger ikke være knyttet til situasjon. Personer kan settes utenfor 
rettsbeskyttelsen ved at de unntas fra den posisjonen som fullverdig retts-
subjekt som tilkommer andre. Nazitidens jødelovgivning er kanskje det 
mest kjente eksempelet på dette. En av de tre Nürnberg-lovene fra , 
riksborgerloven, innførte to klasser av statsborgerskap: riksborgere og stats-
tilhørige. De statstilhørige ble suksessivt fratatt alle rettigheter og til slutt 
«tilintetgjort» sammen med undermennesker fra andre land under 
 Tysklands kontroll.
 Grensen mellom ariere, som var riksborgere, og jøder, som var statstil-
hørige, var en rettslig grense på flere måter. Den første og mest opplagte 
var at grensen gikk mellom dem som var innenfor retten i det tyske folke-
fellesskapet, og dem som var utenfor. Men grensen var rettslig også på en 
annen måte idet den ble trukket ved hjelp av utpreget rettslige midler.
 Domstolene var aktive i å definere det innholdsmessige i hva det ville 
si ikke å tilhøre det tyske folkefellesskapet. Denne  rettsutviklingen startet 





allerede før lovgivningen trakk opp det formelle skillet mellom riksborger-
skap og statstilhørighet. Utviklingen startet først på det familierettslige områ-
det da tyske saksøkere ønsket oppløsning av sine ekteskap med jødiske 
ektefeller. Gjennom en rekke avgjørelser allerede fra  og utover etablerte 
domstolene en rett til omstøtelse av ekteskap på grunnlag av en bestemmelse 
i den tyske ekteskaps lovgivningen som ga rett til oppløsning dersom ekte-
skapet var inngått under en villfarelse om en personlig egenskap hos den 
andre ektefellen som ville ha hindret ham eller henne i å inngå ekteskapet. 
Uten støtte i positiv lovgivning hadde en tysk domstol ingen problemer med 
å uttale at «under en rimelig forståelse av ekteskapets vesen slik det fremtrer 
under nasjonalsosialismen, er blandede ekte skap ikke tillatelig».

 Selve grensen mellom «jøde» og «arier» var gjenstand for byråkratisk 
tautrekking og ble definert først og fremst gjennom lovgivning og i  mindre 
grad av rettspraksis. Striden gikk om de såkalte Mischlinge, det de norske 
nasjonalsosialistene kalte «jødiske bastarder», det vil si de med færre enn 
tre jødiske besteforeldre. Det sto også strid om skjebnen til de jødene som 
levde i ekteskap med en arier. Partiet presset på, og de mest fanatiske ville 
rense den siste dråpe av jødisk blod ut av det tyske folkefellesskapet. For-
valtningsapparatet i innenriksministeriet som faginstans ville begrense 
rekkevidden til  «fulljøder». De argumenterte med at om man tilintetgjorde 
blandings jødene, ville også tysk blod gå tapt. Det kunne dessuten være 
farlig å sende disse sammen med fulljødene østover, da deres tyske blod 
ville kunne gjøre dem til kløktige og farlige motstandere. Ministeriet 
anførte også det juridiske argumentet at det fulgte av jødebegrepet i rase-
lovene at halvjødene var utelukket fra å bli omfattet av de samme tiltakene 
som fulljødene. Jødebegrepet og dets anvendelse på halvjøder var gjen-
stand for mange finjuridiske utredninger og prosesser i forvaltningen og 
domstolene i Frankrike og Italia, som begge hadde sin jødejuss som utviklet 
seg på nasjonalt grunnlag, uavhengig av den tyske retten. Dette spørsmålet 
opptok blant annet de franske juristene, som ble fanget inn i en egen 
fortolknings dynamikk, som tok oppmerksomheten deres bort fra det mye 
mer sentrale spørsmålet om å protestere mot en slik innføring av rasistisk 
lovgivning i den franske rettsorden.





 Nürnberg-lovene representerte en lovfesting av prinsippet om riksborg-
erskap og av grensen mellom jøder og ikke-jøder. Gjennom en forordning 
fastsatt i medhold av riksborgerloven ble grensen trukket ved «flere enn 
to jødiske besteforeldre». Loven ble oppfattet som en seier av forvaltning-
sapparatet, men den ble stadig utsatt for press fra partihold og SS. Grensen 
holdt imidlertid helt til regimets fall, og halvjødene ble ikke omfattet av 
utryddelsesprogrammene. Lederen for jødekontoret i innenriksministeriet, 
Bernard Lösner, mente at de ved denne rettsliggjøringen av grensen mel-
lom hvem som falt innenfor og hvem som falt utenfor retten, både bidro 
til en forbedring av tilstanden før  og til å redde mange titusener av 
jødisk avstamning fra utryddelsesaksjonene til SS.

 Juristene i forvaltningen hevdet etterpå å ha æren for at så mange ble 
reddet. Det var likevel ikke uten betydning at alle halvjøder og jødiske 
ektefeller av ariere hadde tilknytning til medlemmer av det tyske folke-
fellesskapet som var troende til å reagere dersom deres barn og ektefeller 
ble gjenstand for deportering og utryddelse.  Hitler og lederne av nazistene 
var vare for folkemeningen og engstelige for å gjøre tiltak som kunne snu 
denne mot makthaverne. Av den grunn ble det reelle fagansvaret for jøde-
politikken flyttet over fra innenriksministeriet og lagt inn under propa-
gandaministeriet til Goebbels. Som partileder for Berlin var også Goebbels 
direkte ansvarlig for jøderensningen der. Berlin ble mønstergivende for 
resten av Det tyske riket.
 Vinteren  besluttet Goebbels å strekke nettet for deportasjon videre 
enn tidligere og også å la det omfatte jøder som levde i ekte skap med 
tyskere. Disse hadde, sammen med jøder som arbeidet i rustningsindust-
rien, hittil vært unntatt fra deportasjonen. Ved aksjoner i februar  
skulle Berlin renses for de siste jødene, og flere tusen ble samlet inn på 
sine arbeidsplasser, herunder  jødiske menn som var gift med tyske 
kvinner. Mennene ble brakt til en egen oppsamling i Rosenstrasse i Berlin. 
Myndighetene var klar over at arrestasjonen av dem var sensitiv, og ved å 
skille dem ut som en egen gruppe håpet de å kunne skape inntrykk av at 
disse personene ville bli tatt spesielt godt vare på og få lettere vilkår i Østen, 
som de skulle deporteres til.





 Makthaverne hadde ikke forutsett reaksjonene fra ektefellene. Fra . 
februar og en uke fremover samlet de seg i protest foran  Rosenstrasse, etter 
hvert flere tusen i antall. Etter en uke ga myndig hetene seg og løslot 
 fangene. Ca.  jøder i Berlin som var gift med tyskere, overlevde krigen. 
Erfaringene med Rosenstrasse- aksjonen førte til at jøder gift med tyskere 
ble spart også i resten av Tyskland, og var sannsynligvis også en viktig 
grunn til at SS ikke rettet sine aksjoner mot dem som ikke var definert 
som fulljøder etter Nürnberg-lovene. Da regimet fikk samlet seg til en ny 
aksjon mot jøder gift med ariere og i september  i Düsseldorf beordret 
at denne gruppen skulle arresteres og skytes, nektet den lokale lederen å 
følge ordren. Han ble ikke utsatt for sanksjoner. Visstnok forelå det planer 
om oppsamling av de jødiske ektefellene i Dresden, men dette ble  forpurret 
av bombingen i februar . Uansett grunn er det et faktum at de fleste 
jøder med ariske ektefeller som oppholdt seg i Tyskland i , overlevde 
krigen.
 Skjebnen til halvjødene og jødene med ariske ektefeller viser legaliteten 
i lovløsheten i sin absurde form. Mens flertallet av  Tysklands jødiske 
befolkning ble kastet ut i den dypeste lovløshet og myrdet i utrydd-
elsesleirene, pågikk en rettslig kamp om hvor vidt nettet skulle kastes. 
Tradisjonelle byråkrater slåss mot SS og partiet, og de kompromisser 
som ble nådd og fastsatt i rettslige former, ble stort sett respektert også 
av SS, som ellers ikke viste særlig respekt for lov og rett. Dette ville neppe 
skjedd uten at det lå en latent motstand i befolkningen under – Hitler 
var ikke redd for å tråkke byråkratiet på tærne, men han hadde respekt 
for opinionen.

 Selv om den antijødiske retorikken også hadde sin plass innenfor 
 Nasjonal Samlings ideologi, satte den ikke særlig preg på den norske retten 
eller rettspraksis, heller ikke i den delen av den som var nazifisert. Det er 
ingen holdepunkter for å si at den kommissariske høyesterett var strengere 
overfor jødiske tiltalte enn andre i de få sakene hvor det kunne vært aktuelt. 
På den annen side adlød de fleste norske sorenskrivere lydig en oppfordring 
om å skaffe justisminister Riisnæs en oversikt over fast eiendom som til-
hørte personer av jødisk tro eller avstamning. Her var de norske dommerne 





på linje med dommere i de fleste av de andre okkuperte landene. Der de 
ble involvert i antijødiske tiltak, som i Frankrike og Nederland, anvendte 
de dem på linje med annen lovgivning.

Bortenfor retten – lovløst, men ikke ulovlig

Stilt overfor autoritære regimer aksepterer domstolene gjennomgående 
makthavernes sentrale interesser. Dette var tilfellet i Tyskland så vel som 
i de latinamerikanske landene under militærdiktaturene i -, - og 
-årene. I en studie av maktovertakelser i tidligere common law- kolonier 
konkluderer Tayyab Mahmud med at de fleste domstolene i disse landene 
har valgt det verste alternativet, nemlig å gi sanksjon og  legitimitet til 
kuppmakerne.

 Selv i land utsatt for okkupasjon er det okkuperte lands domstoler ofte 
med på å gi legitimitet til og å gjennomføre okkupantens diktater. Dansk 
Højesteret godkjente interneringen av kommunistene, og København 
Byret idømte livstidsstraff i henhold til en tilbakevirkende lov for å tekkes 
tyskerne. Den nederlandske høyesteretten satte aldri spørsmålstegn ved 
legaliteten til tiltak iverksatt av okkupasjonsmyndigheten. Høyesterett 
unnlot å gripe inn overfor en lov som påla alle statsansatte å oppgi om de 
var jøde eller ikke, med den begrunnelsen at det måtte ligge innenfor 
okkupantens rett å avskjedige offentlige tjenestemenn den ikke hadde 
tillit til. Dette førte til at tyskerne kunne bruke de nederlandske domsto-
lene i iverksettelsen av tiltakene mot jødene.

 Unntakslovgivning er ikke forbeholdt diktaturer. I krigs- og krise-
situasjoner er dette noe de fleste land griper til. Det som er mindre  påaktet, 
er at domstolene i slike situasjoner i mange tilfeller over later til myndig-
hetene å bestemme om unntakstiltak er nødvendige. Varetakelsen av 
grunnleggende verdier som rettssikkerhet og individuell frihet legges 
således i myndighetenes hender.
 Et kjent eksempel fra krigens England er saken om internering av 
 personer med utenlandsk herkomst eller med forbindelse til utenlandske 
myndigheter eller organisasjoner, Liversidge v. Anderson and Morrison 





()  All E.R.  (H.L.). Parlamentet vedtok en lov som ga myndig-
hetene adgang til å internere personer som det var «skjellig grunn til å 
mistenke hadde fiendtlig opphav eller forbindelser eller å ha vært nylig 
innblandet i handlinger som truer den offentlige sikkerhet eller forsvar av 
riket eller i planleggingen eller forberedelsen av slike handlinger». Striden 
for domstolene var om retten kunne overprøve vurderingen av om det var 
grunn til å tro at vilkårene for internering var oppfylt. Flertallet i House 
of Lords mente at myndighetenes skjønn ikke kunne overprøves, og at det 
derfor ikke behøvde legges frem noen begrunnelse for retten for grunn laget 
for interneringen. Grunnleggende rettsprinsipper som legalitetsprinsippet 
og prinsippet om domstolsprøving hadde etter flertallets mening «ingen 
relevans i tilknytning til administrative forføyninger som foretas for å 
avverge farer når rikets sikkerhet er truet».
 Domstolene i USA tok en tilsvarende tilnærming blant annet i sakene 
om internering av personer med japansk opprinnelse under krigen. I sin 
undersøkelse av bruken av unntakslovgivning i krigssituasjoner  konkluderer 
den amerikanske høyesterettsjustitiarius William H. Rehnquist med at det 
er en generell motvilje i domstolene mot å avgjøre en sak mot staten i et 
spørsmål om nasjonal sikkerhet under en krig. Selv om amerikanske 
domstoler i dag i den såkalte krigen mot terror har valgt en mer offensiv 
linje overfor administrasjonen, har ikke dette ført til at de som er fengslet 
uten lov og dom, har oppnådd å bli løslatt.

 Ettergivenheten overfor myndighetenes vurdering av sikkerhetsspørs-
mål gjelder ikke bare i krigstid. I etterkrigstidens kommunistfrykt åpner 
den amerikanske høyesteretten for stor grad av frihet for myndighetene 
til å gjøre unntak fra vanlige rettsprinsipper for å bekjempe kommunister. 
I saken (i ) mot generalsekretæren for det amerikanske kommunist-
partiet, Eugene Dennis, argumenterte Dennis for at antikommunistloven 
var grunnlovsstridig. Loven gjorde det straffbart å «med vitende og vilje å 
oppfordre til å styrte eller knuse De forente staters styresett ved makt eller 
vold, å organisere eller hjelpe en gruppe som arbeider for dette, eller å 
inngå i et samband med sikte på å arbeide for dette». Høyesterett ikke 
bare opprettholdt loven, men godkjente en tolkning av den som innebar 





at loven var brutt uten at det forelå holdepunkter for at den tiltalte hadde 
arbeidet for konkrete aksjoner. Høyesterettsdommer Felix Frankfurter ga 
med støtte i tidligere praksis myndighetene et vidt rom for skjønn: 

Å bevare uavhengigheten og å beskytte mot aggresjon og krenkelser 
fra andre land er den høyeste plikten til enhver nasjon, og alle andre 
hensyn må underordnes denne oppgaven. Det kan ikke spille noen 
rolle i hvilken form slike angrep eller krenkelser kommer. […] Staten 
er i denne forbindelse utstyrt med virkemidler for beskyttelse og 
sikkerhet, og må selv ha myndighet til å avgjøre i hvilke situasjoner 
disse virkemidlene skal tas i bruk.

Domstolene i England og USA har senere tatt avstand fra uttalelser i Liver-
sidge og Dennis. Dette har likevel ikke hindret at de er blitt tatt frem igjen 
etter behov. Uttalelsene fra Liversidge ble brukt for det de var verdt, av den 
sørafrikanske høyesterett i begrunnelsen for ikke å overprøve myndig hetene 
under apartheidregimet. Og til tross for at myndighetene ikke har fått fullt 
gjennomslag i domstolene for sine krav i den  amerikanske krigen mot terror 
etter . september , sitter det fortsatt  fanger i Guantánamo over  
år etterpå. Vi husker også fra våre egne trakter at forhørsrettene under den 
kalde krigen unntaksløst godtok overvåknings politiets vurderinger av at det 
var nødvendig med politiske overvåknings tiltak. Lund-kommisjonen, som 
i  gransket påstander om ulovlig overvåkning av norske borgere, skrev:

Kommisjonen har ikke funnet tilfeller der telefon- og brevkontroll 
er iverksatt overfor norske borgere uten forhørsrettens samtykke. 
Selv om det vanskelig helt kan utelukkes, regner kommisjonen heller 
ikke med at det er skjedd telefonavlytting uten forhørsrettens sam-
tykke etter . Grunnlaget for denne antakelsen er i første rekke 
at kommisjonens undersøkelser av praksis viser at terskelen for å få 
rettens tillatelse har vært så vidt lav, at det neppe – slik tjenesten selv 
så det – har foreligget et reelt behov for kontroll i andre tilfeller enn 
der man kunne regne med å få rettens samtykke. 

På dette området gjaldt ikke våre vanlige rettsprinsipper.





I SAKSEN SOM DOMMERE I AUTORITÆRE 

REGIMER

Oppsummering om domstoler under okkupasjon

I innledningen skilte vi mellom fire former for statlig undertrykkelse ut 
fra forholdet til rettsapparatet. Den første var den som består i aksjoner 
uten hensyn til gjeldende regler og uten at det tas hensyn til rettslige eller 
administrative formaliteter; den andre gjaldt represjon i henhold til 
 administrative regler uten forutgående behandling eller godkjennelse fra 
rettsapparatet og uten mulighet for rettslig prøving; den tredje angikk 
summarisk og kvasijudisiell represjon gjennom behandling i særdomstoler 
eller andre domstoler hvor vanlige rettssikkerhetsgarantier blir fraveket; 
og den +erde omhandlet undertrykkelse gjennom bruk av de vanlige dom-
stolene under anvendelse av vanlige prosessregler.
 Vi ser eksempler på alle fire former i Norge som følge av den tyske 
okkupasjonen. Også forholdene i Norge var slik at en stor del av under-
trykkelsen skjedde på grunnlag av rettsregler, det vil si i de tre siste formene, 
selv om det også her var tilfeller av helt utenrettslige aksjoner, særlig under 
krigens siste år. Under okkupasjonen skjedde undertrykkelsen først og 
fremst gjennom særdomstoler eller administrativt på grunnlag av regler 
som utelukket domstolsbehandling, det vil si i den andre og tredje formen. 
I motsetning til det som var tilfellet i de fleste andre vesteuropeiske land 
under tysk okkupasjon, ble de vanlige domstolene i liten grad involvert i 
den politiske undertrykkelsen. Etter okkupasjonen ble medlemmene av 





Nasjonal Samling undertrykt ved bruk av det regulære rettsapparatet. Det 
skjedde under forhold som satte skillet mellom lovgivningsmakten og den 
dømmende makt til side, og hvor domstolene unnlot å ta stilling til pro-
porsjonaliteten i de tiltakene som var vedtatt av regjeringen på nødretts-
fullmakter.
 Okkupasjonen og følgene av den gir også eksempler på dommerreak-
sjoner over hele spekteret av mulige reaksjonsmønstre. I høyesterettsdom-
mernes avskjed i  har vi eksempel på dommere som nekter å anerkjenne 
det nye regimets legale grunnlag, og som trekker konsekvensen av det ved 
å forlate sine stillinger. Dommerne ved de regulære domstolene er  eksempler 
på dommere som forholder seg passive til det nye regimets illegalitet ved 
å unnlate å stille spørsmål ved legaliteten av dets lovgivning samtidig som 
lovene legges til grunn for deres dømmende virksomhet. I okkupasjonens 
innledende fase før myndigheten til å fengsle ble overført til Folke-
domstolen, omfattet dette også å håndheve regimets repressive tiltak over-
for folk som opponerte. Ut over en protest fra dommerforeningen til 
Justisdepartementet var det heller ingen opposisjon fra domstolene mot 
at saker ble unndratt deres jurisdiksjon. I praksis skjedde det samme i 
rettsoppgjøret etter okkupasjonen. Domstolene foretok ingen uavhengig 
etterprøving av lovgrunnlaget for viktige deler av landssvikoppgjøret.
 Siden de tyske okkupantene og NS-styret allerede etter få måneder 
opprettet egne domstoler til å ta seg av de politiske sakene, fikk de ordinære 
domstolene lite å gjøre med disse, med unntak av noen slike saker i okkupa-
sjonens første måneder, blant annet i Porsgrunn og Askim. Disse sakene 
viser at de regulære norske domstolene stilte seg til tjeneste for å håndheve 
okkupantens forordninger. Interneringen av løse eksistenser i Bergen, 
straffutmålingen som Høyesterett ga anvisning på etter de politiske 
slagsmålene i Porsgrunn, og fengslingene i Eidsivating lagmannsrett viser 
at også de regulære domstolene tilpasset retten til den nye situasjonens 
krav. 
 Tilpasningen betyr ikke at dommerne generelt var påvirket av nazistisk 
ideologi. Virksomheten besto i å tøye eksisterende hjemler og øke straffene 
for å slå ned på uro. Den farlige situasjonen som var oppstått med frem-





mede okkupasjonsstyrker og en hjemlig politisk støttebevegelse, måtte gis 
et adekvat svar fra rettsapparatet. Hvor langt flertallet av dommerne ville 
vært villige til å gå i en slik tilpasning, vil vi aldri få noe sikkert svar på. 
Men de rakk å tre ut på det farlige skråplanet. Sakene i Eidsivating viser 
at det ikke var det forhold at Høyesteretts dommere trakk seg, som gjorde 
at de snudde. De ble stoppet av at Reichskommissar opprettet egne dom-
stoler og overtok behandlingen av de politiske sakene.
 Med dommerne i den kommissariske høyesterett, Folkedomstolen og 
særdomstolene har vi eksempler på dommere som gikk inn på regimets 
ideologiske grunnlag og ble et viktig instrument i opprettholdelsen av dets 
undertrykkelse. Endelig har vi også ved særdomstolene eksempler på dom-
mere som lot seg bruke som en ren fasade i en iscenesetting av rettssaker 
som utelukkende hadde som mål å gi et skinn av rettsbehandling til 
avgjørelser om henrettelser som var truffet administrativt på forhånd.
 Folkedomstolen var den særdomstolen som skulle være NS-styrets 
 viktigste redskap i kampen mot politiske motstand. Med sin oppretthold-
else av dommeruavhengigheten og sin relativt moderate straffutmålings-
praksis skilte den seg kanskje likevel ikke så mye ut fra en praksis som de 
ordinære domstolene ville ha ført. Den største forskjellen lå i de vide 
hjemlene til fengsling som politiet fikk, og den utbredte bruken som ble 
gjort av disse. Etter hvert overtok politimessig sikring også som reaksjons-
middel overfor politiske motstandere, og Folkedomstolen ble overflødig.
 Vi finner også eksempler på opposisjon fra dommerhold mot makthav-
erne. Vi har noen eksempler på avgjørelser hvor dommere bruker 
rettsstatsprinsipper for å motvirke eller moderere tiltak fra regimet. Slike 
eksempler finner vi fra de ordinære domstolene. Regler om forklaringsplikt 
for politiet ble i alle fall ved én anledning tolket innskrenkende, og en 
dommer frifant en jente som hadde forfalsket identitetskortet for å lyve 
på alderen med den begrunnelse at det ikke var benyttet i rettsstridig 
hensikt. Eksempler har vi også både fra Folkedomstolen og fra SS- und 
Polizeigericht Nord. Folkedomstolens formann nektet å bøye seg for et 
krav om å dømme grenselos Karsten Løvestad til døden for drapet på en 
grensepolitimann, da han ikke kunne se at drapet var begått med overlegg, 





og domstolen generelt fulgte i mange saker en praksis som etter krigen ble 
karakterisert som moderat. SS- und Polizeigericht Nord sto ofte i et mot-
setningsforhold til Terboven og Reichskommissariat. I  prosent av sakene 
hvor det ble påstått dødsstraff, fikk sikkerhetspolitiet ikke medhold i 
påstanden, og i enkelte tilfeller nektet domstolen å behandle saker der den 
mente at det ikke var hjemmel for rettsforfølgelse. Blant annet gjaldt det 
overfor  norske soldater som ble tatt som krigsfanger i  på Svalbard, 
og som i stedet ble overført til krigsfangenskap.
 Vi har også tilfeller av mer skjult motstand som ikke skjer gjennom 
domstolenes avgjørelser, men heller i kontorførselen som trenering og 
«misting» av saker og gjennom tvilsom eller forfalsket rapportering. Både 
fra de ordinære domstolene og fra SS- und Polizeigericht Nord har vi 
eksempler på dette.
 Det vi ikke har eksempler på i materialet fra Norge, er dommere som 
vedvarende la seg på en opposisjonell linje, eller som bevisst gjennom sine 
dommer søkte å påvirke regimet til å endre kurs. Fra andre land finner vi 
noen ganger eksempler på dette. De belgiske domstolene lå i konflikt med 
de tyske myndighetene gjennom hele okkupasjonen. I Sør-Afrika var det 
under apartheidtiden en minoritet blant dommerne som åpent dissenterte 
mot regimet, og som systematisk søkte å begrense regimets undertrykkende 
tiltak gjennom å fortolke dem på bakgrunn av overordnede rettsstatlige 
prinsippet. Domstolene i Argentina og Brasil forsøkte ved flere anledninger 
å øve innflytelse på militærregimene for å mildne deres politikk. 
 En del av forklaringen på mangelen på en slik dommeropposisjon i 
Norge kan være det at høyesterettsdommerne trakk seg, slik at det ikke 
fantes dommere i øverste instans med lojalitet til de styresmaktene som 
var fortrengt. Samtidig er det viktig å huske at systematisk opposisjon fra 
dommerbenken hører til unntakene i autoritære regimer. I langt de fleste 
tilfeller, enten det dreier seg om okkupasjon, statskupp eller legale trans-
formasjoner til diktaturer, er domstolene lojale overfor regimets tiltak i 
den forstand at de ikke stiller spørsmål ved lovligheten av dem.
 Erfaringene fra Norge skiller seg ellers ut fra mønsteret i andre autoritære 
regimer i den vestlige rettstradisjonen på to måter. For det første er det 





sjelden at et lands høyesterett nekter å anerkjenne legaliteten til de nye 
makthaverne på den måten de norske høyesterettsdommerne gjorde. I 
mange tilfeller fortsetter den sittende høyesterett sin virksomhet, hvilket 
innebærer at den anvender det autoritære regimets tiltak lojalt. Dette så 
vi både i Danmark, Nederland og Frankrike under den tyske okkupasjonen. 
I enkelte tilfeller skifter makthaverne ut dommerne. Det gjorde tyskerne 
i Luxemburg og generalene i Argentina. Det er heller ikke uvanlig at 
makthaverne setter inn «sine» dommere i tillegg til de sittende og på den 
måten sikrer seg støtte. Det gjorde regimet i Sør-Afrika for å sikre seg støtte 
i en domstol som i utgangspunktet hadde stilt seg kritisk til tiltak som 
administrasjonen og lovgiverne vedtok for å innføre apartheidstaten.
 For det andre er det heller ikke lett å finne eksempler på dommere som 
lar seg bruke som ren fasadelegitimasjon slik dommerne i særdomstolene 
gjorde i de politiske sakene i Norge. Ut fra sine egne forklaringer visste 
dommerne i disse sakene at spørsmålet om dødsstraff var avgjort på 
forhånd, og de protesterte også i enkelte tilfeller ved å nekte å undertegne 
dommene de hadde vært med på å avsi. På den måten ville de markere at 
avgjørelsene ikke var deres verk. Nazistenes bruk av tyske dommere til 
standrett mot slutten av krigen, både i Tyskland og andre steder, skilte seg 
neppe sterkt ut fra situasjonen i Norge. De tyske dommerne har likevel 
hele tiden fastholdt at de traff selvstendige dommeravgjørelser, og i de 
sakene som var oppe om dette etter krigen både i Tyskland og i Norge, 
ble dommerne frifunnet for straff på dette grunnlaget.
 For øvrig faller dommere i Norge inn i det generelle mønsteret av dom-
mere i autoritære regimer. De unnlater å stille spørsmål ved legaliteten til 
autoritære regler selv der de bryter mot grunnleggende rettsstatsprinsipper, 
og de anvender dem på samme måte som dommere ellers anvender lov-
givning når de får konkrete saker til behandling. Hovedinntrykket man 
får når man sammenligner dommene til den kommissariske høyesterett 
og Folkedomstolen, er at det er lite som skiller dem fra dommer til ordinære 
domstoler, både før, under og etter okkupasjonen.





Grunner til domstolssvikten
Dommerrollen og gjeldende rett

Erfaringer, ikke bare i Norge, viser at domstolene ofte svikter når  samfunnet 
i krise iverksetter autoritær lovgivning. I mange tilfeller hvor dommere 
medvirker til å sette elementære rettssikkerhetsgarantier til side, så er de 
enige i de autoritære tiltakene til dem som behersker lovgivnings- og for-
valtningsmakten. Mange dommere i Tyskland i  var oppgitte over det 
økonomiske og sosiale kaoset under Weimarrepublikken og ønsket seg 
tilbake til keiserstyrets autoritære myndighet. Da nazistene tok makten, 
ønsket de det velkommen, og de hadde få problemer med å sette liberale 
forfatningsgarantier til side. Mange støttet også den rasistiske politikken 
mot jødene og anså det nødvendig å støtte opp under tiltak for å beskytte 
«det rene tyske folk». Tysklands ledende statsrettsteoretikere opphøyde 
Nürnberg-lovene til del av Tysklands uskrevne konstitusjon. I Sør-Afrika 
utgjorde dommerstanden en del av den hvite eliten som ga støtte til rase-
skillepolitikken også før apartheid ble innført som offisiell politikk i . 
I en dom fra  anså den øverste rettsinstansen at en inndeling av post-
kontoret i én avdeling for hvite og én for fargede og svarte var i samsvar 
med «accepted principle and good sense». Rettsoppgjøret i Norge var 
preget av stor grad av enighet, og domstolene var på linje med opinionen 
når de unnlot å overprøve det rettslige grunnlaget for  landssviklovgivningen.
 Det er ikke slik at bare dommere som personlig er enig i innholdet av 
den autoritære politikken, medvirker. De fleste dommerne i de ordinære 
norske domstolene under okkupasjonen var sikkert personlig dypt uenige 
i legitimiteten til NS-lovgivningen som påvirket utvalget av domsmenn 
og innskrenking av juryordningen og andre regler som de tolket og 
anvendte under okkupasjonen. Lisa Hilbink intervjuet dommerne i 
chilensk høyesterett. Bare én av seks ga klar støtte til militærdiktaturet, og 
nesten halvparten var klart i opposisjon. Likevel opptrådte domstolen som 
en klar støttespiller til diktaturet. Det ligger i dommerrollen at dommeren 
skal dømme etter loven enten han er enig eller ikke. Robert M. Cover 
studerte dommere i USA i saker om bortrømte slaver på midten av 





- tallet. Mange av statene hadde opphevet slaveriet, men etter føderal 
lovgivning var de forpliktet til å returnere til eierne slaver som greide å 
rømme over fra en stat som fortsatt praktiserte slaveri. Flere av dommerne 
som måtte håndheve denne lovgivningen, var personlig mot slaveri og 
overbevist om at det var den dypeste krenkelse av menneskeverdet. Likevel 
håndhevet de loven lojalt.
 Mange dommere, selv i demokratiske stater, er villige til å innrømme 
myndighetene betydelig handlefrihet når det gjelder å bekjempe trusler 
mot samfunnets sikkerhet i situasjoner som oppleves som krisepreget. 
Det er betegnende at våre to store statsrettsteoretikere fra etterkrigstiden, 
Frede Castberg og Johs. Andenæs, begge var villige til å godta vidtgående 
fullmakter til myndighetene i beredskapsloven i . Disse fullmaktene 
omfattet internering på ubestemt tid uten domstolskontroll og oppret-
telsen av en egen forræderidomstol for «saker om forbrytelser mot den 
borgerlige straffelovs kapitler  og  hvor den borgerlige påtalemyndighet 
vil nedlegge påstand om dødsstraff», og «saker om forbrytelser mot krigs-
artiklene i den militære straffelov når de påtales av den borgerlige påtale-
makt». Saker for forræderidomstolen skulle berammes innen to dager, 
dom avsies innen  timer fra hovedforhandlingens påbegynnelse og 
straffen fullbyrdes straks. Sakene kunne holdes for lukkede dører, § . 
Avgjørelsene til forræderidomstolen skulle være endelig, og intet retts-
middel kunne anvendes mot dens dommer og kjennelser.
 Hva er det som gjør at dommere oppfatter sin rolle som så rigid at de 
må administrere lover som grovt krenker enhver forståelse av rettssikker-
hets- og likhetsidealer? Det er for enkelt å vise til dommerrollen og idealet 
om at dommerens sak er å anvende retten, ikke å skape eller sensurere den 
ut fra sin egen oppfatning. Dommerrollen varierer og gir rom både for 
forskjellige grader av kreativitet hos dommeren og forskjellige grader av 
selvstendighet overfor lovgivningen. I enkelte tilfeller setter dommere 
lovbestemmelser til side med henvisning til ulovfestede prinsipper. I andre 
tilfeller håndheves selv den mest drakoniske lovgivning.
 Det er for enkelt å vise til gjeldende rett som forklaring, for hva er 
gjeldende rett? Den tyske Bundesgerichtshof (BGH) aksepterte ikke dette 





som unnskyldning da den felte dom over kolleger fra tidligere DDR. En 
tidligere dommer i DDRs høyesterett ble tiltalt blant annet for å ha vært 
med på å avsi dødsdom over folk som hadde hatt kontakt med vestlige 
etterretningsfolk. De ble dømt til døden og henrettet for spionasje, selv 
om gjerningene besto i langt mindre alvorlige ting som kurervirksomhet 
og overlevering av opplysninger om observerte russiske militærkjøretøyer, 
«hetsvirksomhet» ved utdeling av flygeblader og lignende. Ifølge BGH 
rettferdiggjorde ingen av de beviste saksforholdene anvendelse av dødsstraff.
 BGH innrømmet at den tiltalte dommeren var «innvevd i et uretts-
system hvor dødsstraff ble anvendt i de angjeldende sakene av hensyn til 
antatte statssikkerhetsinteresser». Likevel ble han domfelt for å ha avsagt 
en rettsstridig dom. BGH viste til at det å avsi grovt uproporsjonale dom-
mer var rettsstridig, at også DDR var bundet av forbudet utstedt av det 
allierte kontrollrådet for Tyskland av .. mot staffer som strider 
mot rettferdighet eller mot menneskeligheten, og at DDRs egen grunnlov 
tillot bruk av andre straffer enn dødsstraff. Dommeren skulle under disse 
omstendighetene valgt en menneskerettighetsvennlig tolkning av lov og 
rettspraksis og begikk en straffbar, rettsstridig handling ved unnlatelsen 
av å gjøre dette.
 Man kan si mye om en slik anakronistisk bedømmelse  år etter, og 
ut fra et helt annet samfunnssystem enn DDR-dommerne befant seg i, 
men det illustrerer i alle fall at dommere som regel har et mye større 
handlings rom i rettskildene enn det de utnytter, og det som vanligvis blir 
innrømmet.

Frykt og ønske om å velge det minste ondet
En grunn til at dommere ikke utfordrer autoritære makthavere, er nok 
frykt for personlige konsekvenser. I tillegg til vanlige bekymringer knyttet 
til karriereutvikling har mange grunn til å frykte for sin personlige sik-
kerhet i autoritære regimer. Det viser seg likevel at dersom makthaverne 
først satser på rettsapparatet, innrømmer de dommere en stor grad av 
uavhengighet til å treffe selvstendige avgjørelser, og de viser ofte stor grad 
av tilbakeholdenhet med å sanksjonere dommere som treffer ubeleilige 





avgjørelser. Selv om det ikke var mange avvikende dommere i Tyskland 
under Hitler, var det likevel noen. Men det finnes ikke ett kjent tilfelle 
hvor en dommer ble utsatt for straff eller forfølgelse av SS som følge av 
sin dømmende virksomhet. Myndighetene i Sør-Afrika tillot at en gruppe 
dommere opponerte i sine dommer gjennom hele apartheidtiden. Heller 
ikke makthaverne i Chile eller Brasil grep inn overfor dommere. I Argen-
tina hadde de lang tradisjon for å skifte ut Høyesterett ved regimeskifter, 
og det ble gjort av generalene også. For øvrig ble domstolene stor sett latt 
i fred.
 Dommere har med andre ord ofte mindre å frykte enn de kanskje tror. 
Men uavhengig av det, bør vi akseptere frykt for personlig sikkerhet som 
et aktverdig motiv for å avstå fra å beskytte rettferdighet og rettssikkerhet 
mot overgrep fra autoritære makthavere? Foranlediget av Gustav Rad-
bruchs berømte artikkel om de tyske dommernes unnfallenhet under 
Hitler-styret, «Lovmessig urett og rett over loven», ble dette spørsmålet 
reist i diskusjonen i Tyskland etter . En dommer ved appelldomstolen 
i Celle i nærheten av Hannover trakk parallellen til andre yrker hvor 
yrkesutøveren forventes å trosse farer for å beskytte viktige verdier, som 
sjøfolk, brannmenn, politi og soldater, og spurte om ikke også det samme 
kravet må stilles til en dommer. Rettsstaten er verdt å slåss for, og dom-
merne er dens voktere. Da kan de ikke høres med at de utsetter seg for 
personlig fare ved å utføre sin plikt.
 Ved siden av frykt motiveres nok mange dommere av at de ved å utøve 
sin dommergjerning kan bidra til å moderere regimet, og at de ved å utøve 
sin dommergjerning kan unngå enda større overgrep og ulykker. De  danske 
dommerne befant seg i en slik situasjon i forbindelse med den tyske okku-
pasjonen. Folketinget og regjeringen vedtok en forhandlingslinje med 
tyskerne og strakk seg langt for å beholde myndigheten over danske forhold 
og danske borgere. Dette betydde at lovgivningen ble skjerpet og rettssikker-
hetsgarantiene svekket for å behandle saker tyskerne anså som viktige med 
tilstrekkelig strenghet og effektivitet. I forbindelse med Højesterets god-
kjennelse av kommunistloven skriver Ditlev Tamm: 





At forvente, at Højesteret i  skulle have tilsidesat en af en enig 
rigsdag under ekstraordinære omstændigheder vedtagen lov, ville 
være det samme som at forvænte, at Højesteret som det første stats-
organ skulle have taget afstand fra forhandlingspolitiken og tilsluttet 
sig – eller snarere indledt – modstandsbevægelsen. Sagens udfald 
viste, at Højesteret ikke var indstillet på at påtage sig en sådan rolle.

Til det kan man selvsagt innvende at det ligger utenfor dommerens opp-
gave å vurdere de politiske konsekvensene av avgjørelsene. De er ofte 
usikre, og med det vi nå vet om tyskernes respekt for uavhengige dom stoler, 
er det slettes ikke sikkert at Højesteret hadde satt samarbeidspolitikken 
over styr ved å håndheve grenser overfor riksdagen.
 Også de tyske dommerne kan ha latt seg lede av tilsvarende motiver. 
Dommerne var vel kjent med utslaget av dobbeltstaten, som innebar at 
Gestapo sto klar til å arrestere frifunne som de mente fortjente straff, og 
til å sette i konsentrasjonsleir personer som slapp ut etter soning der straffen 
etter Gestapos mening ikke var streng nok. Mang en dommer avsa ifølge 
Hubert Schorn fellende dom der bevisene egentlig ikke holdt, for å redde 
personer fra Gestapos klør. Hovedforsvaret til Franz Schlegelberger, den 
øverste lederen av den tyske justisforvaltningen i saken for det  amerikanske 
militærtribunalet i Nürnberg, var nettopp at han gjennom sin moderasjon 
bidro til en avdemping av regimet. Tribunalet var enig i dette, men tilla 
det likevel ingen betydning for vurderingen av skyld og straff. 
 Hans Paul Latza hevdet etter krigen at han baserte sin virksomhet på 
retten og en forsvarlig bevisførsel der det ikke forelå tilståelse. Han mente 
at han i mange tilfeller klarte å unngå dødsdommer ved å påvirke utvalget 
av saker og å få tiltale frafalt. Han tok også opp med Terboven at forord-
ningen som la grunnlag for tiltale og straff, burde gjøres mer fleksibel slik 
at det kunne bli mulig å idømme tukthusstraff i mindre alvorlige tilfeller 
slik at dødsstraff ikke var det eneste alternativet om tiltalte ble funnet 
skyldig. Dette ble imøtekommet i «Forordning om beskyttelse av de 
besatte norske områder» av . oktober , som fastsatte dødsstraff for 
en rekke nye forhold, men som også åpnet adgang til å anvende tukthus 





eller fengsel i «lettere tilfeller». Han intervenerte også i andre saker overfor 
Terboven og til og med overfor Himmler da Terboven hadde gått inn for 
skyting av gisler i Trondheim. Eidsivating lagmannsrett uttalte om hans 
innsats følgende:

Meget mer synes det å måtte erkjennes at han ved flere høve dels 
har sabotert og dels direkte motsatt seg aksjoner mot fengslede 
 nordmenn – som sikkerhetspolitiet eller Terboven hadde krevet 
behandlet for retten – og hvorved den norske befolkning er blitt 
spart for ulykker av ennå større omfang enn dem som etter hvert er 
blitt oppklart fra okkupasjonstidens mange røklagte rettsforhand-
linger.

I noen tilfeller kan dommere forsøke å benytte sin posisjon til å innlede 
en dialog med lederne for å endre regimet og minske undertrykkelsen. 
Mark Osiel har undersøkt opptredenen til den argentinske og den 
 brasilianske høyesteretten ut fra denne synsvinkelen. Hans funn er at den 
argentinske høyesterett la seg på en linje hvor den aksepterte behovet for 
autoritære tiltak i lys av den ekstraordinære situasjonen som var  bakgrunnen 
for militærkuppet. Dette ga den muligheten til å kreve at staten godtgjorde 
at et tiltak var nødvendig og forholdsmessig i det enkelte tilfellet, og til å 
legge argumentasjons- og bevisbyrden på myndighetene. Slik søkte den å 
virke som en modererende faktor på undertrykkelsen. En annen sak er at 
dette var lite effektivt. For det første unnlot retten å trekke konsekvensene 
av sin tilnærming ved at den i liten utstrekning fulgte opp med å kreve at 
myndighetene løslot en person der de ikke oppfylte sin argumentasjons- og 
bevisbyrde. For det andre drev rettens tilnærming myndighetene til å utføre 
stadig flere av sine overgrep helt utenfor det ordinære apparatet i form av 
«forsvinninger» og rene drap utført av militære og paramilitære grupper.
 Den brasilianske høyesteretten la seg på en mer konfronterende linje 
hvor den foretok en direkte overprøving av myndighetenes inngrep mot 
loven. Det resulterte i at myndighetene endret både loven og grunnloven 
der det var nødvendig. Domstolen gikk da over til å prøve lovgivningen i 





lys av rettens «underliggende prinsipper» og naturretten. Dette skapte ikke 
særlig resonans hos myndighetene, men Osiel ser det slik at høyesterett 
førte en dialog med bredere segmenter av eliten som blant annet parla-
mentet, som i økende grad viste skepsis til militærstyret. Et mottrekk fra 
makthavernes side var å utstyre militærdomstolene med kompetanse til å 
dømme i saker mot sivile. Slik kunne de omgå de vanlige domstolene.

Makthavernes autoritet
Frykt, tro på muligheten til å moderere regimet ved å bidra til å hindre 
enda verre undertrykkelse eller gjennom argumentasjon og dialog er 
forklaringer mange dommere selv gir. I tillegg kommer den autoriteten 
som makthaverne tross alt besitter gjennom sin kontroll over lovgivnings-
apparatet. Makthaverne både i Hitlers Tyskland, i Sør-Afrika under apart-
heid og i Brasil og Chile la stor vekt på at maktutøvelsen skulle være legal. 
Domstolene aksepterte da også maktutøvelsen som legal og la den til grunn 
for sine beslutninger. Dette har ført til at mange har forklart domstolenes 
medvirkning med at rettspositivismen har fått råde grunnen som herskende 
teori om retten. Nærmere blikk på de historiske omstendighetene viser at 
dette ikke holder stikk. Nazistenes rettsideologi var alt annet enn retts-
positivistisk, og domstolene i Brasil, som tross alt i hovedsak medvirket 
til juntaens undertrykkelse, bygde på naturrettslig teori.
 En kjerne av sannhet ligger det likevel i positivismen som forklaring 
dersom man oppfatter makthavernes autoritet som ensbetydende med 
loven. Dommerne i Tyskland omtolket den gamle retten for å bringe den 
i samsvar med det nye regimets krav. Og dommere i Sør-Afrika gikk ut 
over lovens ordlyd for å gjøre loven til et mest mulig effektivt instrument 
for apartheidregimets behov og intensjoner. Det mange har forklart med 
rettspositivisme, kan kanskje bedre forklares med å adlyde en autoritet. 
Slik kan de forklaringer som sosialpsykologisk forskning har utviklet for 
å forklare vanlige folks medvirkning til grusomheter, også bidra til å forklare 
dommeres medvirkning til opprettholdelse av autoritære styresett. Som 
andre gjør de det som forventes av dem av autoritetene, og for dommere 
har de som behersker lovgivningsapparatet, stor autoritet.





 I diskusjonen av sine forsøk med lydighet overfor autoriteter pekte 
Stanley Milgram på det han kalte bindingsfaktorer og tankemessig tilpas-
ning, som forklaring på den høye graden av lydighet som han observerte 
hos forsøkspersonene. Faktorer som binder folk til lydighet, er slike som 
alminnelig høflighet, ønske om å oppfylle forpliktelsen man har påtatt seg 
med å bli med på forsøket, og den ubekvemhet som det innebærer å trekke 
seg. Slike faktorer virker også klart inn på dommerens situasjon i form av 
rolleforventninger og opplevelse av både juridisk og moralsk forpliktelse 
til å rette seg etter gjeldende rett. I tillegg kommer kollektive faktorer som 
inngir et sosialt press – tilbakeholdenheten med å bryte ut av et faglig og 
kollegialt fellesskap og solidaritet som tilsier at man ikke bør trekke seg 
og overlate de ubehagelige avgjørelsene til andre.
 Dommere begrunner sine avgjørelser med retten. Det er likevel et åpent 
spørsmål hvor langt deres standpunkt til retten er årsak til det resultatet 
de kommer til, og hvor langt resultatet bestemmer deres syn på retten. 
Retten er ofte ikke noe fastlagt og objektivt, og synet på hva som er gjel-
dende rett, kan endre seg, gjerne i forbindelse med en enkelt sak. Konkrete 
studier av beslutningsatferd tyder på at mange av de normene som tilsyne-
latende styrer en avgjørelse, skapes av rettsanvenderen selv under 
avgjørelsesprosessen uten at dette nødvendigvis er resultat av bevisste pro-
sesser. Særlig hvor dommeren står under et sterkt psykologisk press, kan 
synet på gjeldende rett være resultat av det Milgram karakteriserer som 
tankemessig tilpasning. En studie av amerikanske dommere på midten av 
-tallet i saker om pågripelse og tilbakeføring av rømte slaver viser at 
dommere som personlig var motstandere av slaveriet, forsterket  betydningen 
av regler som ga slaveeiere rett til å få tilbake rømte slaver og understreket 
betydningen for USAs konstitusjonelle system av å håndheve disse reglene 
også i stater som hadde avskaffet slaveriet. 
 En rekke institusjonelle faktorer trekker i samme retning. Dommere 
er del av et hierarki hvor innordningspresset er stort. Dommere som avsier 
avvikende dommer, risikerer å få dem opphevet av høyere rettsinstanser. 
I mange land har en del høyere juridiske embetsstillinger stor autoritet, 
som riksadvokaten og regjeringsadvokaten hos oss. Autoritære makthavere 





legger ofte stor vekt på å sikre seg lojalitet fra slike nøkkelinstitusjoner, for 
eksempel gjennom «court packing» av landets høyesterett for å sikre seg 
flertall der for sin politikk.
 Til dette kommer mekanismer beskrevet av Jonathan Glover som 
«innfangning» og moralsk blindhet. Dommeren er fanget inn i en situa-
sjon som det ikke er lett å komme ut av uten organisert og kollektiv 
motstand, og slik motstand er nesten umulig å tenke seg. Det har lite å si 
for regimets undertrykkelse om den enkelte dommer unnslår seg eller yter 
motstand. Den tyske dommeren Lothar Kreyssig la i  ned forbud mot 
forflytning av sinnslidende personer som han hadde vergemål over, da han 
oppdaget at pasienter ble brakt til spesielle institusjoner for å bli gasset i 
hjel som ledd i nazistenes eutanasiprogram. Han ble innkalt til møte i 
Justisdepartementet, og der spurte han om ikke hans sak var en av mange 
siden det var  dommere med samme myndighetsoppgaver i Tyskland. 
Han ble nedslått over å høre at han var den eneste som protesterte.

 På den annen side kan det ha stor betydning hvordan repressive tiltak 
blir møtt når dommerne første gangen blir konfrontert med dem. Tyske 
dommere var i mars  passive vitner til at SA-gjenger stormet inn i 
rettsbygninger og kastet ut jødiske kolleger og advokater med makt. Dager 
etter, den . april, fikk de direktiv fra justisministeriet om å tvangspermit-
tere jødiske dommere og å nekte jødiske advokater adgang til rettsbygn-
ingene. Direktivet ble effektivt iverksatt av domstolsledere over hele 
Tyskland. Påfallende nok visste de nokså nøyaktig hvilke personer som var 
omfattet av direktivet. Den . april  kom loven som +ernet jøder og 
aktive sosialdemokrater fra offentlig tjeneste. Domstolslederne fikk i opp-
drag å sette opp lister hvor det også var angitt hvem som gikk under 
lovens unntaksbestemmelser; de med lang tjenestetid og de som hadde 
utført tjeneste ved fronten under første verdenskrig. Avgjørelsen lå til 
justisministeriet. Medvirkningen til dette må ha gjort det vanskeligere å 
protestere mot diskriminerende tiltak på et senere tidspunkt da konse-
kvensene var langt alvorligere. De norske dommerne fikk i oktober  
oppdraget å fremskaffe en fortegnelse over alle faste eiendommer som 
måtte eies av personer av jødisk herkomst. De fleste dommerne svarte på 





dette. Hvordan ville de ha stilt seg om de i neste omgang hadde fått i 
oppdrag som skifterett å administrere jødeboene?
 Til sammenligning protesterte dommerne i Belgia aktivt da de tyske 
okkupasjonsmyndighetene forlangte at deres jødiske kolleger skulle +ernes 
fra embetene. De belgiske dommerne var også de eneste som under den 
tyske okkupasjonen brukte juridisk metode og argumentasjon for aktivt å 
motarbeide at antijødisk lovgivning ble inkorporert i den nasjonale retten.

Rettsstaten og dommernes selvforståelse
De beste løsninger
Hvordan kan det være mulig for dommere å kaste over bord sine rettslige 
grunnverdier og bli et redskap for vilkårlig maktutøvelse samtidig som de 
opprettholder sin selvforståelse som rettens beskyttere? Noen vil kanskje 
avvise problemstillingen og si at det dreier seg om ren ideologisk tilsløring. 
Jeg tror imidlertid det stikker dypere enn dette, og at mange dommere 
faktisk oppriktig mener at de beskytter retten og rettsstaten selv i slike 
situasjoner. Og jeg tror at deler av forklaringen ligger i at det som endrer 
seg, ikke er måten de fungerer på som jurister, men bakgrunnen for og 
konsekvensene av hvordan de fungerer. En retorisk teori om retten og 
analyse av den retoriske situasjonen kan få dette bedre frem. 
 Dommere lar seg overbevise om at de løsninger som de går inn for, 
er de beste rettslige løsninger, selv når de er forferdelige sett utenfra. For 
å kaste nærmere lys over dette kan det være en fordel å ta et videre utsyn 
enn til de norske dommerne under okkupasjonen. I de alminnelige 
domstolene og den generelle retten skjedde det tross alt ikke så store 
 forandringer, og særdomstolene utgjør et lite og spesielt materiale. Ved 
å se mer allment på hvordan dommere håndterer det å være dommer for 
et autoritært regime, kan vi kanskje likevel få en dypere innsikt også i 
det som fant sted i Norge. En viktig del av jussens selvforståelse er at 
dommeren skal dømme etter retten. Han skal verken ta hensyn til hva 
som gagner makten, eller til egne oppfatninger om moral eller politikk. 
Til sitt forsvar mot anklager om medvirkning til apartheid uttalte sørafri-





kanske dommere til Sannhets- og forsoningskommisjonen etter apart-
heidregimets sammenbrudd: 

En dommer som anser seg berettiget til å overse dommerløftet når 
det kommer i konflikt med hans eget syn, er ingen helt, hva enten 
begrunnelsen for hans oppfatning skyldes at han befinner seg til 
venstre, i sentrum eller til høyre av det politiske spektrum. Slik 
opptreden er uten enhver integritet og innebærer et selvopptatt mis-
brukt av makt. En dommer som er stilt overfor en slik situasjon, har 
bare to valg: Enten tre tilbake eller bøye seg for embetets krav.

Rettens autonomi blir av de fleste ansett som et viktig kjennetegn ved 
rettsstaten og en viktig garantist for rettssikkerheten. Men av og til fungerer 
den motsatt. Under skjul av ikke å skulle blande seg inn i politikken eller 
moralen kan denne forståelsen legitimere at dommere stiller seg til tjeneste 
for undertrykkende regimer. 

Doxa – det gitte
Aristoteles understreker i sin retorikk at man skal basere argumentasjonen på 
oppfatninger som den gruppen man henvender seg til, deler. Det er ingen 
vits i å diskutere det som verken nå eller i fremtiden kan bli annerledes.  Rettslige 
argumenter, resonnementer og slutninger bygger på det alle tar for gitt.
 Det som tas for gitt og ligger som underforståtte felles forutsetninger, 
preger slutninger og konklusjoner gjennom å bestemme hvordan aktører 
forstår sin situasjon, hvilke alternativer de oppfatter, og hvordan de tolker 
generelle prinsipper og normer. I den retoriske fagterminologien kalles 
dette doxa ut fra det greske dokein – det forventede eller tilsynelatende. 
 Doxa står sentralt i retorisk teori som element i den retoriske slutningen, 
det såkalte entymemet. Det er dette som skiller den retoriske fra den logiske 
slutningen. Mens en logisk slutning bygger på uttrykte premisser, er det 
generelle premisset for entymemet underforstått. Retoriske slutninger 
bygger på det som fremstår som sant eller troverdig, det vil si på alminnelig 
antatte meninger.





 Doxa svarer til det som i hermeneutikken kalles fordommer. I denne 
sammenheng er dette et rent teknisk begrep som ikke er belastet slik ordet 
«fordommer» er i dagligtalen. Som Jørgen Fafner skriver, er retorikken og 
hermeneutikken to sider av samme sak; mens retorikken dreier seg om å 
tale og skrive, dreier hermeneutikken seg om å lytte og lese. Doxa er også 
nær beslektet med det som ofte betegnes som «rettskultur». Men siden 
retorikken er knyttet til overbevisningselementene i den retoriske situa-
sjonen, peker doxabegrepet på et dynamisk element som ofte blir borte 
når man taler om fordommer og kultur. Slik den retoriske situasjonen er 
omskiftelig, er også doxa omskiftelig. Det som i én situasjon virker 
 bestandig og tas for gitt, kan fremstå helt annerledes i en annen situasjon. 
På den måten kan selv verdier og holdninger som vi ofte forbinder med 
rettens dypeste strukturer, så som legalitetsprinsippet og likhet for loven, 
oppløse seg i damp i løpet av et øyeblikk.
 Doxas innflytelse er ofte vanskelig å se innenfor egen tid og tradisjon. 
Den er enklere å få øye på om man går til situasjoner som kan sette vår 
egen doxa i relieff. Situasjoner hvor våre egne normer opptrer forvrengt, 
gir et godt materiale da vi kan sammenligne hvordan felles normer og 
moraloppfatninger i forskjellige situasjoner gir helt ulike resultater. 
 Tyskland under nazistyret er velegnet som sammenligningsgrunnlag. 
 Mange tyskere opptrådte innenfor et velordnet moralsk univers av plikt, 
ære, lojalitet og troskap. Som ledd i sitt forskningsprosjekt om forvrengt 
normativitet har filosofene Pauer-Studer og Vellman påpekt at nazistenes 
jødeutryddelse ikke var et utslag av at Tyskland på denne tiden manglet 
moral eller var preget av en nihilistisk ånd hvor alt var tillatt. Deltakerne 
i skytingen av menn, kvinner og barn på østfronten og i gassingen i masse-
utryddelsesleirene mente at de opptrådte moralsk og utførte byrdefulle 
moralske forpliktelser. For å forstå hvordan disse kunne snu sitt moralske 
univers på hodet slik at det å drepe ble en moralsk plikt, må vi se hvordan 
moralske vurderinger og slutninger preges av den situasjonen og forståelses-
horisonten som normative overveielser skjer innenfor. For å sitere Pauer-
Studer og Vellman:





Vår forklaring er at disse gjerningsmennene misoppfattet situa-
sjonen, og at de konsekvent tolket og anvendte sine moralske for-
pliktelser feil. Selv om moralske bud opprettholdes i sin abstrakte 
form, kan moralen bli snudd på vrangen slik Arendt beskriver. 
Abstrakte bud må gis en sosialt relevant fortolkning og anvendes av 
aktører som har fått innprentet sosiale retningslinjer for fortolkning. 
Det var på dette punktet at ting gikk galt i Det tredje riket.

Selv om dette nok ikke er eneste forklaring, og selv om mange sikkert 
handlet ut fra andre forestillinger enn moral, peker Pauer-Studer og 
 Vellman på et poeng som etter hvert har fått ganske bred tilslutning som 
forklaringsmodell. Den tyske raseideologien og fremhevelsen av det tyske 
folkefellesskapet både som beskyttelsesverdig og truet ble akseptert som 
gitt og selvsagt. Den gikk, som Arne Johan Vetlesen har sagt det, fra å være 
en ideologisk forutsetning for den nazistiske retts- og moraloppfatning til 
å bli del av samfunnsborgernes second nature. Med dette som utgangs-
punkt ble også det å drepe en moralsk plikt slik krigen utviklet seg. 
 Doxa preger ikke bare moralske vurderinger, men har betydning for 
vurderinger rent allment. Dermed er den også av betydning for juridiske 
vurderinger og fastleggelsen av gjeldende rett. Dette kan vi tydelig se ved 
å studere dommer fra de tyske domstolene etter nazistenes  maktovertakelse 
i januar . Det var en kontinuitet både i rettspersonell og i rettskilder 
inn i det nazistiske diktaturet. Til forskjell fra for eksempel advokatstanden 
og de juridiske lærestedene, hvor rundt  prosent av staben ble utrensket 
fordi de var jøder eller politisk upålitelige, ble domstolene i liten grad 
rammet av nazistenes utrenskinger. Det var bare et lite mindretall av dom-
merne som var jøder eller aktive sosialdemokrater. 
 Dermed kan det ikke sies at dommere som ble avsagt de første årene 
av nazistenes styre, ble avsagt av dommere som var håndplukket av 
 nazistene. Etter hvert ble det utnevnt mange dommere av de nye makt-
haverne. Bortsett fra til de politiske stillingene i Folkedomstolen og som 
rettspresidenter i de alminnelige domstolene skjedde utnevnelsene først 
og fremst ut fra faglige og ikke-politiske kriterier. Juristene som avsa 





 dommer under nazitiden, var derfor faglig sett i det store og hele ikke 
annerledes enn juristene som gjorde tjeneste i domstolene i tiden før  Hitler. 
Naziregimet overtok Weimarrepublikkens dommere.

Juristene og deres forvrengte univers
Hvordan kunne dommere med selvoppfatninger om en stolt tysk rettsstatlig 
tradisjon gå det nazistiske terrorregimet til hånde? Den enkle forklaringen 
ville være at de oppga sin juridiske faglighet og stilte seg til disposisjon 
som rene håndlangere for de nazistiske makthaverne. Dette var  forklaringen 
som det amerikanske militærtribunalet i Nürnberg ga i saken mot lederne 
av nazistenes justisvesen. 
 Nærmere undersøkelser viser at denne forklaringen ikke holder. Dom-
merne var med på å omforme retten til del av makt- og undertrykkelses-
apparatet ikke ved å forlate den juridiske arena, men nettopp ved å opptre 
som jurister. I sin juridiske metode og sitt juridiske argumentasjons mønster 
skilte de seg ikke vesentlig ut fra sine forgjengere og for så vidt heller ikke 
fra dagens tyske eller for den saks skyld nordiske jurister. Derfor blir det 
treffende det Bernd Rüthers sier i sin omfattende studie av den juridiske 
omdanningen av privatretten under nazitiden:

På denne måten kunne […] det metodiske instrumentarium som 
tjente til en omtolkning av hele rettsordenen, bli overtatt og videre-
ført tilsynelatende ubesmittet fra det gamle til det nye systemet. Det 
var uproblematisk å virke som spesialist på metode under to mot-
stridende forfatningssystemer fordi juristenes historiske, juridiske 
og ideologiske funksjon systematisk og konsekvent var og ble holdt 
utenfor utdanningen av jurister.

Det de tyske juristene diskuterte etter nazistenes maktovertakelse, var 
hvilken av allerede kjente juridiske metoder de skulle anvende, og ikke de 
moralske implikasjonene av å omforme retten etter nazistenes program. 
Ved sin konsekvente metode havnet de i mange tilfeller foran lovgiveren 
når det for eksempel gjaldt å frata jødene rettigheter. Jødene ble erklært 





døde av de tyske domstolene i juridisk forstand lenge før utryddelsen av 
dem var lansert som den «endelige løsningen» av de nazistiske makthaverne, 
og også før lovgiveren hadde fratatt jødene alle rettigheter. 
 Ifølge en dom fra Reichsgericht av  var jødene rettslig sett å regne 
som døde allerede fra våren , før en eneste rasediskriminerende lov var 
vedtatt av Adolf Hitler. I en kontrakt av . februar  overdro innklagede 
til klageren alle rettighetene til dreieboken «Odyssevs hjemkomst». Ret-
tighetene omfattet tjenestene til regissøren «Ch», som også var forfatter 
av dreieboken. I kontrakten var det en klausul som ga klageren rett til å 
heve kontrakten dersom Ch ble ute av stand til å fullføre regioppdraget 
«på grunn av sykdom, dødsfall eller lignende årsak». Klageren var ved 
inngåelse av kontrakten klar over at Ch var jøde. Den . april hevet hun 
kontrakten med den begrunnelse at Ch ikke var i stand til å fullføre regi-
oppdraget, og hun krevde å få tilbake forskuddet hun hadde betalt. Hun 
hevdet at det forhold at filmen på grunn av endrede holdninger til verk 
skapt av jøder nå var utelukket fra offentlig visning, gjorde at Ch nå av 
årsaker knyttet til hans person ikke var i stand til å gjennomføre regi-
oppdraget. Visning av verker skapt under medvirkning fra jøder var dess-
uten senere blitt forbudt ved lov. Innklagede bestred at det at Ch var jøde, 
ga grunn til å heve avtalen. Under forhandlingene av den aktuelle klausu-
len hadde det bare vært snakk om legemlige eller sjelelige lidelser. Klageren 
hadde ikke hatt noen innvendinger mot at filmen var skrevet og skulle 
regisseres av en person av jødisk herkomst. Kontrakten var dessuten inngått 
etter at Hitler var kommet til makten . januar, slik at klageren var vel 
kjent med utviklingen som ville komme med hensyn til jødenes stilling.
 Reichsgericht ga klageren medhold i rett til å heve kontrakten. Den 
viste til den «dyptgående endring i den offentlige mening» når det gjaldt 
jødenes stilling i Tyskland, og «viljen til det samlede folk», som gjorde det 
umulig å anvende jøder til fremstillingen av filmen. Omfanget av beføyelser 
rettssubjektene har, er rasemessig betinget, sa retten, og bare de av tysk 
blod kan regnes som rettslig fullverdige. Den viste til «tidligere fremmed-
rettslige tanker» og uttalte at de som var fullstendig rettsløse, likestilte man 
med døde, da deres rettslige personlighet helt var tilintetgjort. Det innebar 





at når kontrakten ga bestilleren hevingsrett ved regissørens sykdom eller 
død, kunne man likestille den foreliggende situasjonen med Chs død og 
anvende den aktuelle klausulen på forholdet. Klausulen tok nettopp sikte 
på påregnelige forhold knyttet til Chs person. En av grunnene til at klageren 
hadde insistert på å få klausulen inn i kontrakten, var at Ch hadde måttet 
avbryte et tidligere regioppdrag på grunn av et nervøst sammenbrudd. 
Det var derfor ikke til hinder for heving at bestilleren hadde kunnet foru-
tse at nazistenes maktovertakelse ville kunne stikke kjepper i hjulene for 
filmproduksjonen.
 Vi så ovenfor at kimen til en tilsvarende utvikling også i norsk rett lå i 
de nasjonalsosialistiske juristenes rettsoppfatning og rettskildelære. Den 
store forskjellen til Tyskland lå dermed ikke i det juridisk-tekniske, men i 
det forhold at i Norge var den nasjonalsosialistiske ideologien en minoritets-
ideologi. Men dette hindret ikke de sedvanlige norske dom stolene i å anvende 
den nasjonalsosialistiske lovgivningen som gjeldende rett.

Rettsstatens sammenbrudd
Den unge dommerfullmektigen ved kammerretten i Berlin, Sebastian 
Haffner, beskriver levende det rettsstatlige sammenbruddet som skjedde 
i løpet av noen korte uker ved Kammerretten i Berlin i april .  Haffner 
beretter om en ung jurist fra amtsretten – underinstansen – som hadde 
kommet inn som erstatning for en av rettens jødiske dommere som hadde 
måttet forlate sitt embete.
 Haffner overvar rettens domskonferanser. Forhandlingene var ofte 
merkelige. Rettens nye medlem presenterte friskt og selvsikkert tolkninger 
og poenger som var ukjente for de andre. Haffner og de andre dommer-
fullmektigene utvekslet himlende blikk mens han snakket. Til slutt brøt 
rettsformannen inn med utsøkt høflighet: «De kan vel ikke ha kommet i 
skade for å overse lovbokens paragraf .» Med dette så den nye dom-
meren litt beskjemmet ut, bladde raskt i boken og innrømmet lett, «Å ja, 
selvsagt. Men da er det vel motsatt». Slik triumferte den gamle retten. Men 
det var andre saker, saker hvor den nye ikke bakket ut, men holdt veltalende 
innlegg om hvordan lovens bokstav måtte vike for dens ånd. Han instru-





erte sine kolleger med sitater fra Hitler og insisterte på at retten måtte 
komme til et resultat som var åpenbart uholdbart. Det var pinlig å se 
ansiktene til de eldre kammerrettsdommerne. De så ned i notatene med 
klart avvisende uttrykk mens de fingret nervøst med blyanter eller  binderser 
eller et stykke trekkpapir. De var vant til å stryke kandidater til dommer-
eksamen for den typen sludder som ble presentert som den  ytterste juridiske 
visdom, men nå var visdommen støttet opp med trusselen om å miste 
embete, utkomme og konsentrasjonsleirene. De kremtet, ba om respekt 
for lovboken og prøvde å redde det lille som kunne reddes. I løpet av uker 
hadde den stolte domstolen rast sammen som en selvstendig  institusjon. 
 Da dommerne ble utfordret, bøyde de etter og stilte ikke spørsmål ved 
nazistenes maktovertakelse og tilsidesettelse av grunnloven. Det er mulig 
at årsakene til dette var både frykt for egen sikkerhet og håp om at  nazistene 
ville gjenopprette orden fra det kaoset som hersket i Weimarrepublikkens 
turbulente år. Innarbeidede skranker i rettsreglene og rettsstatsideologien 
var imidlertid ingen bremser for utviklingen. Det var tvert imot skrankene 
selv som forsvant. I årene som fulgte, var domstolene i forkant av  utviklingen 
når det gjaldt å utvikle diskrimineringen mot jødene innenfor familie-
retten, arbeidsretten og kontraktsretten. De nye tolkningene som medførte 
«ingen straff uten etter lov», ble omdannet til «ingen forbrytelse uten 
straff», at jøder ikke kunne inneha borgerlige rettigheter eller motsette seg 
at kontrakter ble hevet med den begrunnelse at de var jøder. Dette og en 
rekke andre radikale omforminger ble dosert som juss fra katetrene på 
universitetene, skrevet i lærebøker og lovkommentarer og lagt til grunn 
av domstolene.
 Her var rettens dypere strukturer og verdier lett utbyttbare.  Innarbeidede 
verdier som likhet for loven og legalitetsprinsippet om maktfordeling falt 
over ende som korthus i løpet av noen stormfulle våruker i . Doxa 
forandret seg på et blunk. Hvordan kunne det skje?

Hvordan vanlige menn kan bli massemordere
Mennesker handler ikke i isolasjon. Holdninger, motiver og verdier dannes 
i sosiale sammenhenger hvor politiske, sosiale og psykologiske faktorer 





spiller inn. Harald Weltzer påpeker i sin bok om hvordan menn kan bli 
massemordere, at når en gruppe er utsatt for overgrep, er det gjerne som 
følge av en sosial prosess hvor samfunnets verdier og holdninger overfor 
gruppen er endret. Dette skjedde i Tyskland mot jødene i -årene, i 
Jugoslavia mot kroater, bosniere og kosovoalbanere i -årene, mot 
muslimer i mange vestlige land etter . september , og det skjer mot 
romfolk og utledninger med ulovlig opphold i våre dager. Slike hold-
ningsendringer behøver ikke omfatte hele samfunnet, men kan oppstå og 
finnes i subkulturer for eksempel innenfor politi og påtalemyndighet mot 
enkelte kategorier av mennesker.

 Denne typen holdninger skaper muligheter for å betrakte medmen-
nesker som tilhørende «oss» eller «dem» og til å utdefinere «dem» som 
noen som står utenfor de vanlige regler og ordninger som skal vareta 
rettssikkerheten. I land som var okkupert av Tyskland under andre verdens-
krig, gjorde slike holdninger det mulig å opprettholde en forestilling om 
at nasjonalt politi og nasjonale myndigheter opprettholdt rettssikkerheten 
så langt det lot seg gjøre, samtidig som jødene ble utstøtt, fratatt retts-
beskyttelse og utlevert til tyskernes utryddelse. Ettervirkningene av dette 
kunne vi se i norsk rettspraksis etter krigen, hvor politiinspektør Knut 
Rød i statspolitiet, mannen som hadde planlagt og gjennomført arresta-
sjonen av jødene på Østlandet i oktober og november , ble frifunnet 
for bistand til fienden. Men det at det danner seg slike holdninger, behøver 
ikke i seg selv bety at de utsatte gruppene blir forfulgt eller utsatt for 
overgrep. Nettopp i slike situasjoner er det spesielt viktig at våre rettslige 
institusjoner yter motstand.
 De sosiale holdningene og normene danner et tydningsskjema for den 
enkelte hvor individuelle holdninger og verdier dannes. Hvordan den 
enkelte forholder seg til utviklingen i de sosiale normene, er avhengig av 
vedkommendes erfaringer og forventninger, hvordan familie, venner og 
kolleger stiller seg, hvorvidt man er truet eller begunstiget av utviklingen, 
og en rekke andre forhold. Den tysk-amerikanske filosofen Hannah Arendt 
mener at mange av de som er opptatt av å forholde seg moralsk, lett tar 
opp i seg nye moralnormer når samfunnets normer endrer seg. Det  viktigste 





for dem er ikke hvilke moralnormer de retter seg etter, men at de forholder 
seg moralsk forsvarlig. Og for å ta rede på hva som er moralsk forsvarlig, 
søker de støtte i samfunnets autoritet. For domstolene var det å innrette 
seg etter den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen og rettsoppfatningen 
delvis både bevisst og viljebestemt.

 Å handle for å beskytte det tyske folkets «blod og ære» ble for mange 
tyskere den høyeste moral, og den liberale forfatningen som lå til grunn 
for Weimarrepublikken, ble et skjellsord. Koblet med utstøtingen av jødene 
fra det moralske fellesskapet som fremmede som måtte bekjempes fordi 
de åpent truet det tyske folkefellesskapet, gjaldt til slutt ikke lenger moral-
budet «du skal ikke slå i hjel». Tvert imot ble det moralsk høyverdig å 
drepe, og det å overvinne sin naturlige tilbøyelighet mot drap ble en 
 moralsk prestasjon. 

Reichsgericht og jødene
Eksempel på rettens resepsjon av den nye moralen finner vi blant annet i 
en avgjørelse av Reichsgericht fra  om anvendelse av straffebudet mot 
seksuell omgang mellom en jøde og en arier som var vedtatt som del av 
lov til beskyttelse av det tyske blod og ære i Nürnberg . Saken ble 
behandlet i det store senatet. 
 Spørsmålet var hvorvidt avgrensningen av straffelovbokens gyldighets-
område til «alle handlinger begått i områdene til Det tyske riket» skulle 
forstås «utelukkende geografisk». Tiltalte L, som var jøde med tysk stats-
borgerskap, hadde vært sammen med den tyske J i ti år. De var forlovet 
fra  til . Etter ikrafttredelsen av blodbeskyttelsesloven i  
bestemte L seg for å utvandre til Sør-Amerika og bega seg foreløpig til 
Tsjekkoslovakia hvor han forsøkte å finne arbeid. Han skrev til J og ba 
henne komme til Praha så de kunne ta avskjed med hverandre. Hun kom, 
og de tilbrakte tre dager og tre netter sammen på hotell «hvor hun bodde 
på samme rom og hadde gjentatte ganger kjønnslig omgang med ham». 
 Det forelå ingen bevis for at tiltalte og J hadde begått raseskjending ved 
å ha kjønnslig omgang med hverandre i Tyskland etter ikrafttredelsen av 
Nürnberg-lovene. Senatet tok utgangspunkt i at dens oppgave som høyeste-





rett var å videreføre retten, og at den i så henseende ikke hadde noen større 
grad av frihet enn andre domstoler. Grunnlaget var fortsatt at bare den 
kunne straffes som hadde begått en gjerning som loven rammet med straff, 
eller som var straffbar ut fra grunntanken bak en lov, og som fortjente 
straff etter en sunn folkelig rettsoppfatning. At Det tredje riket hadde 
overtatt en hel rekke med lover fra fortiden, kunne ikke endre på dette 
utgangspunktet. Også de lovene som føreren hadde latt bestå, utgjorde en 
bestanddel av retten og måtte anvendes til han hadde opphevet dem.
 Men oppgaven som Det tredje riket hadde gitt domstolene og rettsan-
vendelsen, kunne bare oppfylles ved at lovtolkningen ikke ble hengende 
i ordlyden til lovene, men trengte inn i deres innerste vesen og gjorde sitt 
til at lovgiverens formål ble realisert. Til dette hørte etter rettens mening 
ikke bare å se den enkelte loven isolert, men også å se lovgivningen i sin 
helhet. Dersom rettsanvenderen oppdaget at enkelte spørsmål ikke var 
uttrykkelig regulert, måtte det høre til domstolens plikt å finne den løs-
ningen som ut fra lovgivningen som helhet stemte best med lovgiverviljen 
og den sunne folkelige rettsoppfatning. Men i denne sammenheng mante 
retten til forsiktighet: Domstolene måtte ikke stille opp rettssetningen ut 
fra enkelttilfeller som gikk ut over det enkelte tilfellets egenart.
 Retten gikk så over til det konkrete tilfellet og konstaterte at en handling 
som den tiltalte hadde begått, var like straffverdig enten den var begått 
innenfor eller utenfor Tysklands grenser. Samtidig, sa retten, var det like 
åpenbart at det her dreide seg om en nyordning som det var opp til lov-
giveren å gi regler for. Det ville ikke være i samsvar med oppgavedelingen 
mellom lovgiveren og domstolene om senatet ut fra et enkeltstående tilfelle 
uten at det forelå tvingende grunner, foretok en utvidende fortolkning av 
begrepet «områdene til Det tyske riket» i strid med den oppfatningen som 
tidligere hadde vært lagt til grunn i praksis. 
 Senatet så på den annen side ikke behov for å gå videre inn i disse 
spørsmålene, da det mente at saken kunne løses ut fra en tolkning av 
blodbeskyttelsesloven. Riktignok inneholdt ikke denne noen bestemmelse 
om anvendelsesområde. Men blodbeskyttelsesloven var 





en av grunnlovene til den nasjonalsosialistiske staten. Den skal sikre 
renheten av det tyske blodet som en forutsetning for videreføringen 
av det tyske folket for all fremtid. Oppnåelse av dette målet ville 
være i den ytterste fare om ikke muligheten skulle bestå til under 
bestemte forutsetninger å bringe overtredere til ansvar, også for hand-
linger begått utenfor riket.

Resonnementet er i all sin perversitet lett gjenkjennelig som juridisk. Det 
som gjør det perverst, er ikke at dommerne fraviker den juridiske metode, 
men at de praktiserer den på bakgrunn av en annen doxa, hvor rettssik-
kerhetsidealene betraktes som «liberalisme» og «legalisme», og hvor den 
høyeste rettskilde er førerprinsippet og den høyeste moral folkefellesskapet.

Ordentlige jurister
Omtolkning av retten på bakgrunn av endringer i doxa viste seg også på 
andre områder enn forholdet til jødene. Et illustrerende eksempel er en 
sak fra den prøyssiske ankedomstolen for forvaltningssaker. Domstolen 
måtte i  ta stilling til om det å arrangere boksekamper mellom kvinner 
var i strid med den offentlige orden, anstendighet og moral. En tidligere 
rettsavgjørelse fra  hadde tillatt dette på betingelse av at deltakerne var 
anstendig antrukket. Men nå skrev retten:

I mellomtiden har det med gjennombruddet av den nasjonale revolu-
sjon skjedd en formidabel endring, som er uten sidestykke historisk 
sett, og som i utpreget grad berører begrepene offentlig orden og 
moral. Denne endringen omfatter kvinnens status og stilling. Etter 
denne forandrede anskuelse er det uforenelig med kvinnenaturens 
vesen og den stilling og verdi kvinnen har innenfor folkefellesskapet, 
å tillate kvinnelige personer å slå løs på og skade hverandre for å 
tilfredsstille et skuelystent publikum.

Hva kan få dommere oppdratt i idealer om likhet for loven til å gripe en 
sterkt avvikende ideologi som den nazistiske og til og med å gi ideo logien 





rettsvirkninger ut over det området som lovgiveren selv har satt? Hvordan 
kan juridiske begreper som rettssubjektivitet og grunnverdier som legalitet 
og proporsjonalitet endre betydning over natten? Hvordan overvinner 
dommere og andre sine naturlige tilbøyeligheter og andre dypt sosialiserte 
sperrer mot overgrep? For mange jurister er grunnleggende rettsstatsverdier 
en sperre: likhet for loven, retten til kontradiksjon, retten til å bli ansett 
uskyldig inntil det motsatte er bevist, kravet til forholdsmessighet mellom 
forbrytelse og straff. Når det gjelder handling, treffer den enkelte et indi-
viduelt valg. Dessverre er det slik at mange i situasjoner hvor rettssikker-
heten er truet, ikke treffer det valget som fremmer denne, men bøyer etter 
for samfunnets og maktens press. Hva slags faktorer er det som tilskynder 
den enkelte til å bøye etter for press fra sosiale strømninger, fra store og 
små makthavere eller for personlige holdninger som går mot rettsstatens 
krav? 
 Den juridiske metode stenger i alle fall ikke for omtolkning og retts-
utvikling. Lovens ordlyd må forstås i lys av lovens formål og ånd og må 
av og til vike eller utvides for å passe til nye forhold eller nye krav. Kanskje 
er det ikke tortur å utsette fanger på Guantánamo for skremmende, utmat-
tende nedbrytende avhør over lang tid så lenge det ikke blir utøvd alvorlig 
og direkte fysisk vold mot en person. I alle fall mente juristene i det 
amerikanske justisdepartementet under Bush-administrasjonens «Krigen 
mot terror» det. Lenge var dette også holdningen i det amerikanske 
rettsvesenet. Dette viser at slike prosesser ikke er forbeholdt totalitære 
samfunn.
 Tolkninger som i en annen sammenheng er umoralske og uforståelige, 
blir selvsagte mot en annen bakgrunn av oppfatninger og verdier som tas 
for gitt i samfunnet. Harald Weltzer snakker om tre ringer av sammen-
henger som forklarer at et moralsk forbud mot drap kunne omformes til 
en moralsk plikt til å drepe jøder. Den første kretsen er den sosiale prosessen 
hvor jødene blir radikalt utstøtt fra det tyske folkefellesskapet som «de 
andre». Dette skjedde, som vi har sett, raskt etter maktovertakelsen med 
SAs demonstrasjoner og maktutøvelse i de offentlige kontorer og overfor 
jødiske forretninger i slutten av mars  og ved den lovmessige uteluk-





kelsen av jøder fra offentlige stillinger ved loven av . april . Domsto-
lene fulgte raskt opp og etablerte jødene som rettsløse personer og dermed 
som utdefinerte av folkefellesskapet. Domstolene bidro dermed både med 
sin konkretisering og rettsliggjøring av utstøtingen av jødene til å gi den 
autoritet og legitimitet.
 Den andre ringen til Weltzer er den sosiale situasjonen til den enkelte 
aktøren og hvordan aktøren oppfatter denne. Når det gjelder dommerne 
spesielt, kan det være grunn til å fremheve at de hørte til samfunnets elite 
som følte seg forrådt og tilsidesatt av Weimarrepublikkens politikk. Mange 
av dem så nazistene som dem som skulle reetablere den tidligere orden og 
heve domstolenes status i samfunnet igjen. Mens de tyske domstolene flere 
ganger hadde utfordret lovligheten av tiltak som ble truffet av Weimar-
republikken, ga de avkall på sin prøvingsrett overfor nazistenes lovgivning. 
De grep nyordningen som en revolusjon og så det som sin oppgave å 
omsette denne i den praktiske rettsutøvelsen og å utføre de juridiske opp-
gavene på bakgrunn av denne.
 Med bakgrunn i de første to ringene åpner det seg mulighet for å 
analysere de individuelle valg som den enkelte aktøren treffer med hensyn 
til de enkelte handlinger. Dette er den tredje ringen av sammenhenger 
som Weltzer fremhever. Pauer-Studer og Velleman beskriver disse som 
følger når det gjelder å forklare medvirkning til massedrap:  Troende 
nazister kunne handle ut fra et overordnet moralsk prinsipp: «Grunnprin-
sippet om at alle måtte forholde seg til hverandre som folkefeller eller 
folkefiender fordi alle var skapninger som var biologisk forpliktet til kam-
pen mellom rasene.» De som ikke var overbeviste, kunne trekke seg tilbake 
i en slags yrkesetisk overbevisning om å utføre den jobben man var satt til 
å gjøre, med «internaliserte misoppfatninger av situasjonen hvor yrkes-
kodekser erstattet alminnelig moral. De så relevansen av normer for den 
situasjonen de var i, men påkalte feil normer. På den måten brakte deres 
profesjonelle selvforståelse deres moralske overveielser til taushet». 
 Pauer-Studer har studert karrieren til SS-dommeren Konrad Morgen 
(–). Morgen var engasjert i etterforskning av korrupsjon i kon-
sentrasjons- og utryddelsesleirene. Han var en mann med klare moralske 





prinsipper som ble opprørt når han kom over tilfeller der autoritetspersoner 
forsøkte å sko seg privat ved å underslå midler. Han forsøkte til og med å 
ta ut tiltale mot Adolf Eichmann, noe som nesten brakte ham selv til 
konsentrasjonsleirene. Morgens etterforskning i konsentrasjonsleirene og 
på østfronten ga ham førstehåndskjennskap til utryddelsene som foregikk. 
Han anså disse drapene som «lovlige i henhold til nasjonalsosialistisk rett 
slik at jeg ikke kunne ta affære når det gjaldt disse». 
 Morgens ble opprørt over forholdene i tilintetgjørelsesleirene, ikke på 
grunn av hva som foregikk, men fordi offiserer og voktere holdt seg med 
jødiske elskerinner og beriket seg på ofrenes gods. Han søkte å fremme 
respekt for loven i en situasjon hvor respekt for loven hadde mistet all 
mening. Hans måte å forholde seg til situasjonen på var å holde seg strengt 
til jussen og å håndheve gjeldende rett på en objektiv og nøytral måte der 
han så lovbrudd og moralske utskeielser.
 For mange dommere dreide det seg nok ofte om dette alternativet. 
Utfordringen var å gjøre en jobb på best mulig måte. Mange mente til og 
med fortsatt at deres jobb var å beskytte rettssikkerheten, og at det var 
nettopp det de gjorde. Rettskildehierarkiet var endret sammen med de 
sosiale forutsetningene. Men dommerne oppfattet fortsatt som sin jobb å 
skape en koherent fortolkning på grunnlag av de anerkjente rettskildene 
og å holde seg til retten, det vil si ikke gå inn i politiske eller moralske 
vurderinger av rettskildene. Slik de var fanget av å skulle være ordentlige 
jurister, så de ikke at det var nettopp det de gjorde, og de så ikke noe 
umoralsk i det. Ved at de holdt fast ved å skulle være jurister, endret deres 
rolle seg fra å være rettsstatens beskyttere til å bli dens fremste undergravere 
fordi den retoriske situasjonen og dermed doxa endret seg. Erfaringene 
fra Tyskland viser at dette kan skje raskt og uten at dommerne behøver å 
endre sitt selvbilde.





KAN DOMMERE OPPONERE?

Spillerom for dommere

Dommere bør utnytte det spillerommet som juridisk metode gir, til aktivt 
å motarbeide grove angrep på rettsstatsverdiene. I ekstreme situasjoner bør 
de også la være å anvende det som makthaverne dekreterer som rett, selv 
om det innebærer å bryte med anerkjente metodeprinsipper. I praksis ser 
vi at begge deler er vanskelig. Er det mulig å utvikle et moralsk kompass 
som kan veilede dommere i slike situasjoner og sette dem bedre i stand til 
å motstå aktive angrep på rettsstaten? Den amerikanske psykologen Philip 
Zimbardo har forsket på hva det er som gjør alminnelige mennesker til 
helter. Tross alt er det ikke alle som adlyder autoriteter og bøyer av for 
gruppepress for å utvikle seg til villige redskaper for overgrep og undertryk-
kelse.
 Zimbardo foreslår å utnytte de samme faktorene som får mennesker til 
å adlyde autoriteter og til å begå onde handlinger, til å påvirke dem til å 
gjøre god ting. Veien mot overgrep består ofte i små skritt hvor hvert 
enkelt ikke synes så dramatisk. Samme prosess kan lede til aktiv opposi sjon 
hvor dommeren gradvis kan angripe autoritære tiltak. I stedet for å bruke 
juridisk metode og kreativitet til å akseptere statens angrep på rettsstats-
verdiene kan man bruke den til å motarbeide det. Slik kan dommeren 
også gradvis erfare at juridisk opposisjon er mulig.
 Autoritære regimer er ofte forbigående. Gene Sharp argumenterer for 
at hvis makten til et slikt styre utfordres eller holdes i sjakk tilstrekkelig 





lenge, kan resultatet bli en svekkelse av makten. Det er også viktig at 
dommeren setter sin situasjon inn i et tidsperspektiv. I stedet for bare å se 
på utfordringer her og nå bør dommeren aktivt sammenligne sin tilnærm-
ing med hvordan rettsanvendelsen var før den autoritære tilstanden 
inntrådte, og med hvordan den vil bli bedømt etter gjeninnføringen av 
demokratiske tilstander.
 Det er også viktig med rollemodeller. Derfor er det av stor betydning 
at dommerheltene fra autoritære regimer oppdages, bringes frem i lyset 
og blir del av den juridiske allmennkunnskap. Dommere som Lothar 
Kreyssig i Tyskland i -årene kan inspirere mange flere i andre situa-
sjoner ved å vise at opposisjon er mulig. Det samme er tilfellet med 
opptredenen til norsk Høyesterett da dommerne la ned sine embeter i 
protest mot Terboven og NS-myndighetene og med de belgiske dom-
mernes vedvarende protester mot de tyske okkupantenes tiltak for å 
omdanne belgisk rett.
 Dommernes situasjon når retten brukes som instrument i en autoritær 
undertrykkelse av opposisjon og minoriteter, er vanskelig og konfliktfylt. 
Vår rettsstatlige tradisjon er både en årsak til at makthavere i den vestlige 
rettstradisjonen bruker rettslige midler for å gjennomføre sin politikk, og 
en kilde til konflikt mellom dommerens idealer og de krav som rettsreglene 
setter. Idealer må ofte gi tapt for harde realiteter. Likevel viser historiske 
erfaringer at rettsstatstradisjonen eksisterer også under diktaturer og auto-
ritære regimer. Den eksisterer i det minste som et press på makthaverne 
til å legitimere sine tiltak i rettslige former. Den eksisterer også som en del 
av dommeres samvittighet som gir mange dommere et behov for å rett-
ferdiggjøre det de gjør, som forsvar av rettsstatsverdiene.
 I den grad rettsstatstradisjonen overlever, bærer den en drøm om at 
makten kan tøyles. Ved å gi jurister systematisk opplæring i hvordan dette 
kan realiseres, kan vi gi håp om at det kan bli mer enn en drøm, og at 
domstolene også i praksis kan fungere som en skranke mot diktaturet.





Vollgraven mot tyranniet

Grunnloven og positive menneskerettigheter er bærebjelker i individenes 
rettsbeskyttelse. I de moderne demokratier utgjør slike rettsregler retts-
statens kjerne: statens lovbundethet, respekt for rettigheter som verner 
borgernes liv og frihet, og retten til beskyttelse ved uavhengige domstoler. 
Rettsapparatet skal ikke brukes av staten til politiske formål som å ramme 
politiske motstandere eller holde opposisjon i sjakk. I normale tider tar vi 
disse trekkene ved vårt samfunn som en selvfølge. Men det er hvor sam-
funnet og statens institusjoner er under press, at rettsstaten virkelig blir 
satt på sin prøve. 
 Historiske erfaringer viser at juriststanden ofte støtter autoritære og 
undertrykkende tiltak der staten føler seg truet, og hvor det er en utbredt 
frykt i befolkningen for sosial uro. Rettslig sett har statens myndigheter 
også ofte større spillerom for å iverksette tiltak som begrenser individuelle 
rettigheter i slike situasjoner, både etter nasjonal rett og etter internasjonale 
instrumenter til vern av menneskerettighetene. Et slikt spillerom begrunnes 
gjerne i doktriner om forsvar av vitale nasjonale interesser, nødrett eller 
unntakstilstand.

 Men hvor stort er dette spillerommet, og hvor fritt bør det være? 
Romerne bygde på maksimen Inter arma silent leges (lovene tier under 
krig). Også i moderne tid har det vært hevdet at de vanlige reglene som 
beskytter individenes liv og frihet, rett og slett ikke gjelder i krigstid. 
Argumentet har vært at det er krigens folkerett som gir sivilbefolkningen 
beskyttelse i slike situasjoner, og at menneskerettighetenes virkefelt er 
begrenset til befolkningens beskyttelse mot egen stat i fredstid. Dette 
argumentet ble avvist allerede av Nürnberg-tribunalet, som dømte de 
tiltalte lederne av nazistaten for forbrytelse mot menneskeheten i tillegg 
til brudd på krigens folkerett. Det er også avvist av den internasjonale 
domstolen i Haag, første gang i den rådgivende uttalelsen om lovligheten 
av kjernefysiske våpen. Her argumenterte enkelte stater for at FN-kon-
vensjonen om sivile og politiske rettigheter retter seg mot beskyttelsen av 
menneskerettigheter i fredstid, og at spørsmålet om tap av menneskeliv 





under væpnede stridigheter uttømmende reguleres av krigens folkerett og 
den humanitære rett. Domstolen avviste dette og uttalte: «Beskyttelsen til 
den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter opphører 
ikke i krigstid utenom artikkel , som slår fast når og i hvilket omfang det 
kan fravikes fra noen av bestemmelsene i tilfelle en nødstilstand som truer 
nasjonens liv.»

 Under striden om hvilke tiltak myndighetene kunne benytte for å 
internere og ufarliggjøre mistenkte femtekolonister i Storbritannia under 
andre verdenskrig, uttalte Lord Atkin i saken Liversidge v. Anderson de 
berømte ordene:

Lovene tier ikke i dette land under våpnenes larm. De kan endres, 
men de taler samme språk i krig som i fred. Det har alltid vært en 
av frihetens søyler, et av frihetens grunnprinsipper, som også i denne 
stund er grunnlaget for vår kamp, at dommerne ikke tar hensyn til 
hvem som er part, men står mellom den enkelte og myndighetene 
i deres forsøk på å trenge inn i deres frihetssfære, og med et våkent 
blikk ser til at ethvert inngrep er i samsvar med retten. 

Samtidig var det imidlertid en annen oppfatning som vant frem. Nå  styrtet 
ikke avgjørelsen i Liversidge Storbritannia ned i diktaturet. Men avgjørelsen 
var på den annen side en viktig del av legitimitetsgrunnlaget for de sørafri-
kanske domstolenes rettslige sanksjon av sikkerhetsregimet som  år etter 
dommen ble utviklet av myndighetene i Sør-Afrika for å beskytte apart-
heidstaten. Man behøver ikke gå til så ekstreme situasjoner som den 
autoritære apartheidstaten i Sør-Afrika. Basert på erfaringene med unntaks-
tilstand i forskjellige perioder i USA skriver tidligere høyesteretts justitiarius 
William H. Rehnquist:

Det er altfor lett å skli fra en situasjon hvor militære hensyn i det 
minste gjør maktanvendelse til et spørsmål som kan diskuteres, til 
situasjoner hvor trusselen ikke er kritisk, og hvor grunnlaget for 
maktanvendelse enten er tvilsomt eller ikke-eksisterende.





 I krisetider utgjør rettsstatsprinsippene vollgraven mellom rettsstaten 
og tyranniet. For at styret skal kunne utvikle seg til et undertrykkende 
tyranni, kreves både det forhold at broen er nede, og at myndighetene 
velger å gå over den. Grunnloven og andre positive regler bestemmer når 
broen kan senkes, domstolene og jussen opererer selve mekanismen. Når 
broen er nede og ubevoktet, er det ikke lenger retten og domstolene som 
beskytter samfunnet mot tyranni og undertrykkelse. Da er samfunnet 
prisgitt de politiske elitenes selvbeherskelse og maktens behov for å ta 
repressive virkemidler i bruk.
 Det er ikke en selvfølge at retten og domstolene i det hele tatt skal senke 
denne broen. Basert på erfaringene med det nazistiske styret bestemmer 
artikkel  i den tyske forfatningen at grunnlovens rettsstatsprinsipp ikke 
kan oppheves eller endres, verken ut fra nødrett eller gjennom regulære 
forfatningsendringer. Lovgiveren er bundet av grunnloven, og  forvaltningen 
og domstolene er bundet av lov og rett, det står fast uansett situasjon. 
 Slik er det også under de internasjonale menneskerettighetsregimene. 
Selv om de internasjonale menneskerettighetene kan innskrenkes og 
fravikes, både enkeltvis, som i EMK artikkel -, som bestemmer at det 
kan gjøres forholdsmessige inngrep ut fra hensynet til statens sikkerhet, 
og mer generelt etter EMK artikkel s hjemmel til derogasjon fra enkelte 
av rettighetene i konvensjonen, så kan ikke staten unndra seg domstolens 
prøvelse av om tiltakene er nødvendige og forholdsmessige. Broen til 
 tyranniet er således alltid under bevoktning. Hvordan er dette i norsk rett? 
Som vi har sett, tillater Grunnloven slik domstolene tolker den, at broen 
senkes, og at undertrykkelsen kan slippe inn ubevoktet.
 Når man ser bort fra det påtvungne diktaturet under den tyske okkupa-
sjonen –, kan man ikke si at Norge har stått på kanten av tyranni. 
Det lar seg imidlertid hevde at vollgraven har vært nede, og at retten har 
latt passasjen stå fri de to gangene staten i norsk forfatningshistorie uttryk-
kelig har påberopt seg konstitusjonell nødrett for å fravike sentrale grunn-
lovsbestemmelser: under rettsoppgjøret etter krigen og som begrunnelse 
for beredskapslovgivningen og tiltak under den kalde krigen. I begge disse 
situasjonene samtykket domstolene og sentrale jurister i at broen kunne 





senkes, og til å la myndighetene selv foreta bedømmelsen av hvorvidt og 
i hvilken utstrekning de skulle krysse den. Slik sett kan man si at den 
norske jussen ikke fylte sin oppgave som rettsstatens vokter, men overlot 
rettsstatens skjebne i hendene til den utøvende makten. I beste fall kan 
man se dette som uttrykk for et sterkt tillitsforhold mellom den utøvende 
og den dømmende makt i Norge. Men er ikke rettsstatens idé basert på 
mistillit til makten? Det må kunne hevdes at dommerne og de rettslige 
institusjonene svikter sin oppgave om de ikke gir beskyttelse til de mest 
utsatte i krisetider.


