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Sensorveiledning 

 

 

Oppgave: Drøft hvorvidt domstolene bør skape generelle rettsregler. Gi 

dernest eksempler fra ulike rettsområder hvor domstolene faktisk har 

utviklet rettsregler. 

 

 

I.   Innledning  

 
A.   Denne sensorveiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelse. Jeg skal heller 

ikke delta i sensuren.  

 

Sensorveiledningen er organisert slik: 

 

Først gjengis læringskravene og litteraturliste (B.). Dernest gjengir jeg disposisjonen over min 

forelesning over dette emnet for vårsemesteret (C).  Så i del II. Innhold følger selve 

sensorveiledningen. 

 

B.  Læringskrav 

Metode 

Kunnskap 

Metodelæren er nøkkelen for å forstå juridisk tenkemåte. Studenten skal ha god forståelse av: 

 prinsippene om rettskildefaktorenes/argumentenes gyldighet («relevans»), 

 tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen) og 

 deres vekt («harmonisering») 

Av disse tre problemstillingene er den siste den helt sentrale og vektlegges særlig i 

metodestudiet. 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

 Argumentere rettslig 
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 Begrunne standpunkter til rettsspørsmål. 

 

Generell kompetanse 

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med kjente og fremmede rettsområder. Metodelæren 

gir et viktig perspektiv for hele masterstudiet i rettsvitenskap. For øvrig vises til omtalen av 

generell kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i 

rettsvitenskap. 

Metodelære 

Hovedlitteratur 

I. Eckhoff, Torstein/ Helgesen, Jan Erik: Rettskildelære 5. utg., 2001: 

Følgende kapitler faller utenfor læringskravene: 

- Kap. 3 IX («Etterfølgende utsagn m.v. fra lovgiverhold») 

- Kap. 9 

- Kap. 10 

- Kap. 11 

OG 

II. Boe, Erik: Rettskildelære under debatt, Oslo 2012: 

Utvalgte kapitler er obligatorisk litteratur: 

- Kap. 3 

- Kap. 12 

- Kap. 14 

- Kap. 15 

- Kap. 16 

- Kap. 17 

- Kap. 19 

Tilleggslitteratur 

 Arnesen, Finn og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode. 

Universtitetsforlaget, 1.utg., 2009. 

 Boe, Erik: Rettskildelære under debatt (Oslo 2012) (øvrige kapitler) 

C.     FORELESNINGSDISPOSISJON 

  

Jan Helgesen  

 

Forelesninger i rettskildelære/metodelære.  

Vårsemesteret 2014.  
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Emne: DOMSTOLENE  
 

1. Innledning, problemstilling  

1.1. To problemer:  

1.1.1. Som selvstendig rettskildefaktor - dommerens forhold til eldre dommer  

1.1.2. Domstolenes rettsskapende virksomhet - dommerens forhold til lovgivningen  

1.2. Hvem er rettsanvender?  

1.3. Oversikt over drøftelsen videre  

 

2. Noen grunnleggende betraktninger omkring domstolenes rettsskapende virksomhet - i 

rettshistorisk perspektiv og i vår samtid  

 

3. Spesielt om domstolenes rettsskapende virksomhet ved nye spørsmål som dukker opp  

3.1. Hensyn de lege ferenda  

3.1.1. Lovgiver skal som utgangspunkt gi generelle regler, domstolene konkrete  

3.1.2. Frivillighet contra tvang  

3.1.3. Omfanget av reguleringen. Forholdet til det øvrige regelverk  

3.1.4. Forarbeidet, grunnlaget for å gi regler  

3.1.5. Vurderingsfriheten  

3.1.6. Resultatet av prosessen  

3.1.7. Virkningen i tid  

3.1.8. Forsøk på en konklusjon  

3.2. Noen eksempler på at domstolene faktisk har virket rettsskapende  

3.2.1. Samvirket med de øvrige rettskildefaktorene - og også med lovgiver i noen 

tilfelle  

3.2.2. Erstatningsretten  

3.2.3. Avtaleretten/arveretten  

3.2.4. Obligasjonsretten  

3.2.5. Tingsretten  

3.2.6. Familieretten  

3.2.7. Personretten  

3.2.8. Forfatnings-/forvaltningsretten  

3.2.9. Prosessretten  

3.2.10. Noen interessante særtilfelle  

3.2.11. Er domstolene alltid rettsskapende?  

 

 

 

4. Spesielt om domstolenes holdninger til spørsmål som tidligere har vært forelagt 

domstolene - "prejudikatlæren"  

4.1. Innledning  

4.1.1. Utgangspunktet  
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4.1.2. Avgrensninger  

4.1.3. Noen prinsipielle betraktninger innledningsvis  

4.1.4. Oversikt over drøftelsen videre  

4.2. Ulike holdninger til prejudikatspørsmålet  

4.3. Hvorvidt bør det legges vekt på rettspraksis?  

4.3.1. Pro  

4.3.1.1. Alminnelige menneskelige forhold  

4.3.1.2. Arbeidssparende  

4.3.1.3. Sammenhengen til flerinstansordningen  

4.3.1.4. Domstolenes prestisje  

4.3.1.5. Forutberegnelighet  

4.3.1.6. Endringen vil få tilbakevirkende kraft  

4.3.1.7. Ønsket om at like tilfelle skal behandles likt - "formell rettferdighet"  

4.3.2. Contra  

4.3.2.1. Ønsket om et konkret rimelig resultat - "materiell rettferdighet"  

4.3.2.2. Behovet for rettsutvikling  

4.3.3. Særlig om forholdet til lovgiveraktiviteten  

4.3.4. Særlig om faktiske muligheter til å legge vekt på prejudikater  

4.3.5. Uttrykkelige forbud mot å legge vekt på prejudikater  

4.4. Situasjonen de lege lata  

4.4.1. Relevans  

4.4.2. Vekt.  

4.4.2.1. Spesielt om dstl. § 5  

4.4.2.2. Domstolenes holdninger  

Betydningen av HR-praksis. Noen momenter: Enighet. Alder.        

Kontinuitet. Emne. Virkninger  

                  Betydningen av underrettspraksis  

4.4.3. Tolking av prejudikatet (slutnings-spørsmålet)  

4.4.3.1. Betydning  

4.4.3.2. Problemstilling  

4.4.3.3. Tre hovedteorier  

 

5. Forskjellige teknikker for å skjule domstolenes rettsskapende virksomhet  

5.1. Fiksjoner  

5.2. De elastiske begrepene  

5.2.1. Skapt av lovgiver  

5.2.2. Skapt av domstolene selv  

5.3. Veien om bevisene 
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II.     Innhold 

 

A.  Læringskrav, litteratur og forelesning 

 

Fakultetet har som kjent lagt om beskrivelsen av kunnskapskravene for de ulike fagene. 

Kunnskapskravene er ikke så detaljert beskrevet som tidligere. 

 

Det er klart at oppgavens tema faller innenfor læringskravet. 

  

Oppgavens tema er behandlet 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.  

 

Eckhoffs lærebok er lagt opp slik at han i Kap 7 og i Kap 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).  

 

Jeg gjennomgår oppgavens tema ganske grundig på forelesningene. Det er derfor jeg har 

gjengitt forelesningsdisposisjonen i veiledningen.  

 

Forelesningen om dette tema er organisert slik:  

 

I 1. Innledning, problemstilling presenterer jeg de to problemstillingene. 

 

De to emnene har berøringsflater, to sammenhenger. Domstolen kan skape ny rett også ved å 

bryte med prejudikater (altså ikke bare i det man kan kalle en ”bar bakke situasjon”). Og, på 

den annen side, man må forutsette en eller annen prejudikatlære for at man meningsfylt kan 

snakke om at domstolene skaper nye rettsregler.  

 

Jeg understreker videre at de to problemstillingene skiller seg fra hverandre på to måter:  

- den minst viktige: prejudikatlæren dreier seg om domstolenes forhold til fortiden, 

mens læren om rettsskapende virksomhet dreier seg om domstolenes forhold til 

fremtiden 

- den viktigste forskjell: prejudikatlæren er et internt spørsmål innen domstolene, mens 

læren om rettsskapende virksomhet er et eksternt problem, om forholdet mellom 

lovgiver og domstoler (HR). 

 

Jeg peker på at siden de to emnene har berøringsflater, må man streife inn på det andre emnet 

når man skriver om det ene. 

 

I 2.  Noen grunnleggende betraktninger……… drøfter jeg samfunnets generelle syn på 

domstolene, særlig i vår samtid. 
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Så kommer de to hovedproblemstillingene hver for seg, først rettsskapende virksomhet ved 

nye spørsmål, 3, så den såkalte «prejudikatlæren», 4. Avslutningsvis kommer en kort felles 

drøftelse om teknikker domstolene kan benytte for å «skjule» rettsskapende virksomhet.  

 

B.  Generelt om oppgaven  

 

Oppgaven er 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. Det må gi et klart pluss om kandidatene referer til/anvender dommer fra 

rettsområder de tidligere har arbeidet med. 

 

 

C. Noen grunnleggende betraktninger om domstolenes rolle i samfunnet 

 

Det er naturlig å starte med en generell drøftelse om domstolenes rolle. Denne diskusjonen 

har økt i styrke i det siste ti-året, både her hjemme og ute i Europa. 

 

Synet på domstolenes rolle har endret seg gjennom historien. 

 

I vår samtid diskuteres dette gjerne innenfor denne rammen: 

 

Den overordnede, prinsipielle problemstilling:  

 

Forholdet mellom demokrati og rettsstat. Folket velger sine representanter, jfr Grl § 49, 

Stortinget vedtar lover, jfr Grl §§ 75 og 76, Høyesterett dømmer i siste instans, jfr Grl § 88. 

Tidligere ble disse to verdiene sett som «to sider av samme sak», «tvillingpar». I de siste 

årene er det fremsatt synspunkter om at det heller er motsetninger, spenninger mellom disse to 

verdiene. 

 

På det praktiske plan ser man denne debatten særlig i forbindelse med to problemstillinger: 

 

  

- debatten om HRs grunnlovsmessighetskontroll  

- debatten om kontroll fra internasjonale aktører (domstoler, klagekomiteer)                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Her hjemme ble denne diskusjonen særlig akuell etter sluttrapporten fra Makt- og 

demokratiutredningen i 2003. Sluttrapportene fokuserte sterkt på den såkalte rettsliggjøringen, 

at makt flyttes fra politiske organer til domstolene. Dette truer dypest sett demokratiet. 

Politikerne svarer for folket gjennom valg, dommerne svarer ikke for noen. 

 

Andre hevder det standpunkt at politikerne ikke kan kontrollere seg selv, samfunnet trenger 

uavhengige dommere som kan hindre at flertallet begår overgrep overfor mindretallet. De 

verner om rettsstaten. 

 

Debatten har skutt ny fart etter at Lønning-utvalget fremla sin Rapport i desember 2011. 

Utvalget foreslår både å skrive inn i Grunnloven en lang rekke 

menneskerettighetsbestemmelser. Det blir av noen sett på rettsliggjøring. Særlig problematisk 

blir det når Lønning-utvalget også ønsker å grunnlovfeste  (§ 114) den del av den 

konstitusjonelle sedvaneretten som gir domstolene kompetanse til å prøve hvorvidt lovgivning 

og forvaltningsvedtak er i samsvar med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser. Dette har møtt motstand i noen kretser og 

sterk støtte i andre.  

 

Da Stortinget 13. mai i år vedtok en rekke endringer i Grunnloven, hadde Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen tatt § 114 ut av den gruppen av bestemmelser som ble lagt frem til 

votering. Behandlingen er utsatt til senere, hovedsakelig ut fra den diskusjon som jeg her har 

presentert.   

 

Eckhoff drøfter (s. 202 – 203) betydningen av legalitetsprinsippet  i forhold til domstolenes 

rettsskapende virksomhet. Han fokuserer særlig på strafferetten, hvor det «skjerpede» 

legalitetsprinsipp i Grl. § 96 leder til at domstolene må være svært forsiktige med å gå ut over 

lovens klare ordlyd. 

 

Det er naturlig å knytte tre kommentarer til denne problemstillingen: 

 

For det første: Hvordan er forholdet mellom rettsskapende virksomhet og utvidende tolkning?  

Dette er et vanskelig spørsmål, som man slett ikke kan forvente at kandidatene skal mestre. 

Det henger sammen med den betraktning jeg anførte innledningsvis, at det er uheldig at 

spørsmålene om domstolenes rettsskapende virksomhet og prejudikatlæren «skjæres ut» på en 

slik måte at studentene ikke klart nok ser sammenhengen til den generelle 

harmoniseringsprosessen. 

 

For det andre: Høyesterett har gjennom de siste årene skjerpet inn lovskravet i strafferetten. 

Se for eksempel Rt 2011/469, Rt 2012/387 og Krigsforbrytersaken i plenum, Rt 2010/1455. 

(Alle disse avgjørelsene finnes i Materialsamlingen.) Dette drøfter jeg på forelesningen. 

 

For det tredje: Lønning-utvalget foreslo å skrive det generelle legalitetsprinsippet inn i 

Grunnloven. Det gjorde Stortinget 13. mai, i § 113. Lønning-utvalget presiserer at dette ikke 

endrer domstolenes kompetanse til å foreta rettsskapende virksomhet. Stortinget la til grunn 

Lønning-utvalgets forståelse at grunnlovfestingen ikke skal endre gjeldende rett.   

 

 For ordens skyld: Jeg omtalte Lønning-utvalget på forelesningene, men man kan neppe regne 

med at kandidatene har et aktivt forhold til dette.                                                                                            

 

Denne drøftelsen av de grunnleggende betraktninger om domstolenes rolle kan legges opp 

bredere eller snevrere.  

 

Det dreier seg jo her om verdistandpunkter, hvor ulike løsninger og syn må godtas. 

 

 

 

D.  To presiseringer 

 

 

Begrepet «domstolenes rettsskapende virksomhet» er upresist. En dom er en individuell norm, 

den binder i utgangspunktet bare partene (subjektiv rettskraft). Det er de etterfølgende 

rettsanvendere som «generaliserer» den individuelle normen. 
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Ofte referer man til «Høyesteretts rettsskapende virksomhet». Praktisk sett er det selvsagt 

Høyesterett som dominerer den rettsskapende aktiviteten. Men prinsipielt har tingretten den 

samme kompetanse. 

 

E.  Hvorvidt bør domstolene være rettsskapende? 
 

 

De viktigste argumentene pro og contra er opplistet i forelesningsdisposisjonen pkt. 3.1. 

 

Utgangspunktet er at lovgiver og domstolene har ulike forutsetninger for rettsskapende 

aktivitet. 

 

Min konklusjon er at det er bred enighet i det norske miljøet at domstolene skal være forsiktig 

med å gå langt i å være rettsskapende. Men jeg gjengir også andre syn, om at domstolene bør 

aktivt drive «judicial activism».  

 

 

 

F.  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 på viktige områder.  

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.  

 

Jeg viser til forelesningsdisposisjonen pkt. 3.2. 

 

I pkt. 3.2.1. tar jeg opp den problemstillingen at domstolene kan samvirke med andre aktører i 

den rettsskapende virksomheten.  

 

Dette kan også få den form at HR overlater til Stortinget å være rettsskapende. Et eksempel 

blant mange er Rt 1982/745. Her slår HR fast at domstolen ikke ønsker å endre innholdet i 

skatteloven gjennom tolkning av lovbestemmelsen. Dommen leder til at 

Regjeringen/Stortinget aksjonerer og endrer lovbestemmelsen. 

 

I pkt. 3.2.10 drøfter jeg den problemstilling at domstolene selv avgjør om de vil være 

rettsskapende. Ut fra normative vurderinger ser man at HR er forsiktig med å gå inn på 

områder som er politisk sensitive. 

 

To eksempler:  

- skatterett, Rt 1982/745  

- straffeprosess, Rt 1996/1114 
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G.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.  

 

 

 

10. juni 2014 

 

Jan E. Helgesen 

 


