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Oppgave: Drøft hvorvidt domstolene bør skape generelle 
rettsprinsipper/rettsregler. Gi dernest eksempler fra ulike 
rettsområder hvor domstolene faktisk har utviklet 
rettsprinsipper/rettsregler. 
 
 
1.utgave av sensorveiledningen 
 
 
I.   Læringskravene 
 
Oppgavens tema ligger innenfor det som det kreves ”god forståelse” for: 
 
”Det kreves god forståelse av følgende emner: 

Begrepene ”rettskilde”, ”rettskildefaktor”, ”argument”. 

Hvordan man finner ”rettskildene”/”rettskildefaktorene”/”argumentene”.  

Hvordan man anvender ”rettskildene”/”rettskildefaktorene”/”argumentene”Dette 

omfatter prinsippene eller normene om deres gyldighet (”relevans”), om slutning 

fra dem (”slutningsprosessen”) og om deres vekt (”harmonisering”). Av disse tre 

problemstillingene er den siste den helt sentrale og må vektlegges særlig sterkt i 

metodestudiet.  

Komparative metodespørsmål, herunder særlig: 1. Forholdet mellom privatrettslige 

og offentligrettslige metodeproblemstillinger. 2. Sammenhengen mellom tolkningen 

av generelle rettsakter (normer) og individuelle rettsakter (kontrakt, testament, 

ektepakt, forvaltningsvedtak, dom). 3. Likheter og forskjeller mellom 

metodespørsmål i norsk intern rett og i folkeretten og i EF/EØS retten.”  

 

 
 
 
 
 



II. Litteratur 
 
Oppgavens tema er behandlet i faget rettskildelære/metodelære: 
 
i hovedlitteraturen: Eckhoff, Torstein: Rettskildelære, 5.utg., ved Jan E. Helgesen, 
Oslo, 2001, særlig Kapitel 8. Stoff til besvarelse av oppgaven finnes forøvrig rundt om 
i boken. 
 
Jeg gjennomgår oppgavens tema ganske grundig på forelesningene. Jeg legger ved 
forlesningsdisposisjonen som vedlegg til denne veiledningen. Jeg gjør det også fordi 
deler av disposisjonen er så detaljert at jeg kan nøye meg med å vise til den, uten at 
det er nødvendig å gjenta så mye her. 
 
 
III.  Generelt om oppgaven 
 
Oppgaven er helt sentral, ikke bare sett fra metodelæren, men også på den måten at 
de problemstillinger som drøftes her, også belyses gjennom andre fag som studentene 
tidligere har arbeidet med.  
 
Eckhoffs lærebok er lagt opp slik at han i Kap 7 og i 8 fokuserer på domstolene. 
Opplegget er videre slik at han ”skjærer” ut to store emner og behandler dem separat: 
prejudikatlæren og læren om domstolenes rettsskapende virksomhet. Dette er 
tradisjonelt, men også noe uheldig, fordi studentene ser ikke at det for begge disse 
problemstillingenes vedkommende dypest sett dreier seg om å se dommen i forhold 
til de øvrige rettskildefaktorene (vanlig faktorharmonisering). 
 
De to emnene har berøringsflater. Domstolen kan skape ny rett også ved å bryte med 
prejudikater (altså ikke bare i en ”bar bakke situasjon”). Og: man må forutsette en 
eller annen prejudikatlære for at man meningsfylt kan snakke om at domstolene 
skaper ny rett. 
 
 
IV.  Noen grunnleggende betraktninger om domstolenes rolle og plass i 
samfunnet. 
 
Det er naturlig å starte med en bredere drøftelse om domstolenes rolle. Denne 
diskusjonen har økt i styrke i det siste ti-året.  
 

 Maktutredningens  skepsis 

 Debatten om HRs grunnlovsmessighetskontroll 

 Debatten om kontroll fra internasjonale domstoler 

 Forholdet mellom demokrati og rettsstat 
 
 
Denne drøftelsen kan legges opp bredere eller snevrere. 
Dette er jo verdistandpunkter, hvor ulike løsninger og standpunkt må godtas. 
 
 
 
 



V.  En presiering 
 
 
Uttrykket rettsskapende virksomhet trenger en presisering. Det er selvsagt ikke slik at 
domstolene skaper generelle rettssetninger. Domstolene skaper individuelle normer, 
så er det de øvrige aktørene i rettssystemet som generaliserer den konkrete normen. 
 
 
VI.  Bør domstolene opptre rettsskapende? 
 
Jeg drøfter dette ganske grundig. Argumentene er gjengitt i disposisjonen (pkt. 3.1.) 
 
Min konklusjon er at det er bred enighet i det norske miljøet at domstolene skal være 
forsiktige. Mens andre hevder en holdning preget mer av ”judicial activism”. 
 
 
VII.  Noen eksempler fra ulike rettsområder hvor domstolene faktisk 
har virket rettsskapende 
 
Det er påfallende at det ofte er en avstand mellom den normative og deskriptive 
drøftelsen av dette emnet. Selv om mange uttrykker skepsis ved den normative 
drøftelsen, viser det seg at domstolene – med HR i spissen – har vært villige til å 
utvikle retten. 
 
Kandidatene burde ha et stort stoff å øse av her. Ikke bare dommer som er drøftet i 
metodelæren, men også i andre fag studentene har vært borte i. 
 
 
VIII. Tilbake til starten: sammenhengen til den tradisjonelle 
faktorharmoniseringen 
 
Det er meget vanskelig å ta stilling til hvilke dommer som er ”mer eller mindre” 
rettsskapende. Ut fra en metodesynsvinkel kan man si at Rt . 1979 s. 1079 er mer 
rettsskapende enn mange av de dommene vi kan kalle ”bar bakke” dommene, for 
eksempel Rt. 1952 s. 1217. 
 
Skal man forsøke å ”måle grad av rettsskapning” ut fra en en mer sosiologisk 
synsvinkel, må man også se hvilke øvrige rettskildefaktorer domstolene kan samvirke 
med.  
 
 
 
 
Jeg deltar ikke i sensuren.  
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