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Dekan, kolleger, gode venner! 

 

 

 

 

I. Dommeren og retten 

 

Fosen-linjen om offentlig erstat-

ningsansvar ved feil i anbudskonkur-

ranser. Strand Lobben om retten til 

familieliv og tvangsadopsjon. Høyes-

teretts dom 28. august i år, hvor 

straffen for befatning med 10 kilo 

metamfetamin ble gjort betinget på 

det vilkår at domfelte gjennomfører 

narkotikaprogram med domstols-

kontroll. Dette er noen aktuelle saker 

som illustrerer hvordan retten er i 

kontinuerlig utvikling. Nytt materia-

le kommer stadig til og påvirker de-

ler og helhet. Dette er en samtale 

med mange stemmer. Ingen har det 

siste ordet. 

 

 

Mitt perspektiv på fenomenet "retts-

utvikling" er aktivt deltagende, i den 

forstand at jeg har for øyet domme-

rens rolle som rettsutvikler, som be-

sluttende aktør. Jeg står på det punk-

tet i beslutningsprosessen hvor en 

bestemt rettsutvikling foreløpig kun 

representerer en av flere muligheter, 

og hvor det er spørsmål om domme-

ren skal foreta det normative valget 

som medfører at retten endres.  

 

Det ståstedet jeg nå har angitt gir 

meg foranledning til å minne om at 

retten og dommeren er uatskillelige 

og innbyrdes avhengige: 
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På den ene siden er det nettopp den 

omstendighet at dommeren avgjør 

saken på grunnlag av retten som le-

gitimerer dommerens myndighet 

overhodet. Dette forplikter også – 

dommeren velger ikke selv om han 

eller hun vil bygge sin avgjørelse på 

retten eller på et annet grunnlag. 

Dommerens mandat er retten – ikke 

mer, men heller ikke mindre.  

 

På den andre siden, er det gjennom 

dommerens anvendelse av retten at 

rettens innhold blir konsolidert og 

konkretisert. Uten dommeren som 

gir retten form i det enkelte tilfellet, 

forblir retten uartikulert og abstrakt. 

For å kunne operasjonalisere retten, 

slik dommeren alltid skal – må 

dommeren ta stilling til hvilke retts-

lige fragmenter som hører med og 

hvordan disse virker sammen i den 

aktuelle saken.  

 

Rettens innhold fastlegges naturlig-

vis med utgangspunkt i materiale 

utenfor dommeren selv, i det vi gjer-

ne kaller rettskildene. Retten er i 

denne forstand objektiv. Men retten 

har samtidig elementer av vurde-

ringer.  

På noen områder er innslaget meget 

betydelig. Erstatningsretten og kon-

traktsretten kan være eksempler. 

Også på områder som ellers nok 

kjennetegnes av at det stilles høye 

krav til legalitet og forutberegnelig-

het, for eksempel strafferetten, straf-

feprosessen, psykisk helsevernlov-

givningen, skatte- og avgiftsretten, er 

man helt avhengig av vurderinger.  

 

Overordnede grunnlovs- og konven-

sjonsrettigher er som regel formulert 

generelt og vagt, og grensen mellom 

rett og urett beror gjerne på en sam-

let avveining av om et tiltak er nød-

vendig i et demokratisk samfunn, om 

det er forholdsmessig ut fra de mål 

som forfølges. 

 

Til dette kommer at det man kaller 

”rettskildelæren” eller "juridisk me-

tode" – altså det juridiske håndverket 

– i seg selv er ganske vurderingspre-

get, med hensyn til vektingen av kil-

der og gjennom anerkjennelsen av 

ulike former for formåls- konsekvens- 

og rimelighetsbetraktninger.  

 

Altså: Retten er ikke bare logikk og 

skrittvise, entydige slutninger fra 

problem til løsning. Retten er en 
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blanding av rettskildeforankret ra-

sjonalitet, erfaring og intuisjon. 

Dommere er ikke rene subsumsjons-

automater. De anvender dommer-

skjønn. De bedømmer og de tar stil-

ling. Dommerens person og bak-

grunn, vedkommendes forståelse av 

sin rolle, av rettens system og funk-

sjon og av det juridiske håndverket, 

har betydning.  

 

Dette gjelder særlig for dommere i 

prejudikatdomstoler, som for eksem-

pel i Høyesterett eller EMD: Prejudi-

katdomstoler tar endelig stilling til 

rettsspørsmål hvor løsningen på for-

hånd, ut fra de mer håndfaste retts-

kildene, er usikker. I tillegg kommer 

den rettsutviklende rollen disse dom-

stolene har: Da er det spørsmål om å 

ta normative, i noen grad også krea-

tive, valg på nivået over det som føl-

ger av de allerede foreliggende retts-

kildene. Rekrutteringsprofilen for 

dommere i slike domstoler er natur-

ligvis viktig. 

 

 

II. Prejudikatsvirkningen 

 

Dommerens rettsutviklende rolle er 

umiddelbart knyttet til virkningene 

av dommerens avgjørelser, utover 

den konkrete saken – dommens 

prejudikatsvirkning. 

 

Prejudikatfunksjonen innebærer at 

den rettsoppfatningen som avgjørel-

sen bygger på får en form for all-

menn og normdannende virkning. 

Også andre enn partene i den saken 

som blir avgjort kan, og bør, innrette 

seg etter at det er denne rettsoppfat-

ningen som nå gjelder. Dermed 

fremmes forutberegnelighet og like-

behandling; to bærende rettsstats-

prinsipper. Ofte settes dette også i 

sammenheng med ønsket om rettsen-

het.  

 

Domstolenes presedenser er fra 

gammelt av selve byggesteinene i 

common law. Ryggraden i civil law, 

derimot, er historisk sett lovgivning 

– helst i form av så komplette, gene-

relle og integrerte lovsystemer at 

domstolenes oppgave utelukkende 

skulle være ren lovanvendelse.  

 

Skillet mellom common law og civil 

law er ikke så skarpt nå som det var. 

I dagens Europa, iallfall i Vest-

Europa, er en klar, men samtidig 

fleksibel og pragmatisk prejudikat-
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doktrine et nokså gjennomgående 

trekk. Dette gjelder også de felleseu-

ropeiske domstolene – EU-

domstolen, EFTA-domstolen og 

EMD.  

 

Retten må tilpasses samfunnsutvik-

lingen. Det må være anledning til å 

justere kursen, rette opp feil, utvikle 

og forbedre. På samme måten som 

med andre rettskilder, vil også 

prejudikaters rekkevidde og gjen-

nomslag måtte tilpasses utviklingen i 

rettskildebildet for øvrig. Prejudika-

ter kan måtte fravikes når det er 

kommet til noe avgjørende nytt. Selv 

plenumsavgjørelser kan måtte fravi-

kes på dette grunnlaget, slik Høyes-

terett i krigsforbryterdommen fra Rt-

2010-1445 satte til side Klinge-

kjennelsen fra Rt-1946-198. 

 

Men det ligger i kortene at det skal 

en del til før prejudikater fravikes. 

Ellers ville man undergrave selve 

prejudikatfunksjonen og invitere til 

stadig omkamp. Er terskelen for lav, 

vil hensynet til forutberegnelighet og 

likebehandling lide. Også respekten 

for etablerte rettsposisjoner tilsier 

varsomhet med å fravike et prejudi-

kat.  

Grunnlaget for Høyesteretts prejudi-

katsfunksjon ligger i instansordning-

en, i rettssedvanen og i fundamentet 

for prosesslovgivningen, og det kom-

mer til uttrykk gjennom en rekke 

enkeltbestemmelser. Og den er også 

selv et resultat av en skrittvis utvik-

ling over lang tid, drevet frem av 

Høyesterett og av Stortinget.  

 

Høyesteretts stilling som prejudi-

katsdomstol er forankret i Grunnlo-

ven § 88, når den sier at ”Høyesterett 

dømmer i siste instans”. Men dette er 

ikke til hinder for at også internasjo-

nale domstolers avgjørelser vil kunne 

ha prejudikatvirkning i norsk rett. 

Dette er ut fra Høyesteretts praksis 

særlig aktuelt innenfor EØS-retten 

og med hensyn til praksis fra EMK, i 

tråd med forutsetningene i henholds-

vis EØS-loven og menneskerettslo-

ven. 

 

For praksis fra EMD, har Høyeste-

rett strukket linjene i plenumsdom-

men fra Rt-2000-996 (Bøhler). Det 

heter her at Høyesterett ved sin tol-

king av EMK i prinsippet skal bygge 

på "samme metode" som EMD. Dette 

inkluderer at det legges stor vekt på 

etablert praksis fra EMD selv.  
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Høyesterett understreket samtidig at 

i den grad EMK skal utvikles gjen-

nom dynamisk og evolutiv tolking, så 

ligger primæransvaret for dette ikke 

hos de nasjonale høyesterettene, men 

i EMD. Høyesterett fremhever spesi-

elt at norske domstoler ikke har den 

samme oversikt som EMD over lov-

givningen, rettsoppfatninger og 

praksis i andre europeiske land. 

EMD er bedre plassert til å foreta 

den bredere komparative analysen 

som må til for å kunne konstatere at 

det eventuelt foreligger en europeisk 

konsensus som i neste omgang vil 

kunne danne grunnlaget for en 

rettsutvikling.  

 

Det er her interessant å sammenlig-

ne med hvordan Høyesterett har for-

holdt seg til tolkingen av Grunnlo-

vens menneskerettsbestemmelser i del 

E, slik denne delen ser ut etter 

grunnlovsreformen i 2014. Det følger 

allerede av en lang serie avgjørelser, 

også enstemmig i plenum, at grunn-

lovens menneskerettsbestemmelser 

skal tolkes "i lys av" eller "med ut-

gangspunkt i" menneskerettskonven-

sjonene og praksis knyttet til disse, 

jf. f.eks. HR-2016-2554-P (Holship).  

 

Det er også etablert, uten noen for-

ankring i Grunnlovens tekst, men 

etter direkte mønster fra EMK, at 

inngrep i grunnlovsrettighetene bare 

kan skje dersom dette har hjemmel i 

lov, forfølger et legitimt formål og er 

nødvendig i et demokratisk samfunn 

– altså om inngrepet etter en bredere 

vurdering er forholdsmessig, se f.eks. 

oppsummeringen i HR-2017-2015-A.   

 

I Høyesteretts dom i Rt-2015-93 (Ma-

ria) trekkes det et visst skille mellom 

tolkningspraksis fra EMD som alle-

rede var etablert da de aktuelle 

grunnlovsbestemmelsene ble vedtatt 

av Stortinget i mai 2014 og senere 

praksis. Tanken er følgende: 

 

Stortinget var, i prinsippet, kjent 

med praksis fra EMD slik den forelå 

i 2014. Det var derfor ikke betenkelig 

å tolke Grunnloven "i lys av" denne 

praksis, slik Stortinget forutsatte. 

Men Stortinget kunne ikke binde – 

helt reservasjonsløst – grunnlovstol-

kingen til den fremtidige rettsutvik-

lingen ved håndhevingsorganene. 

Senere internasjonal tolkningsprak-

sis har fremdeles rettskildemessig 

virkning, men denne virkningen kan, 

prinsipielt sett, være mer avdempet.  
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I dette ligger det et verktøy for Høy-

esterett som det kan være aktuelt å 

ty til dersom rettsutviklingen i EMD 

skulle vise seg å bli mer vidtrekken-

de enn det Høyesterett mener ville 

være en forsvarlig tolking av Grunn-

loven. Eller dersom Høyesterett skul-

le mene at det er grunn til å strekke 

Grunnloven lenger enn praksis under 

EMK.  

 

I Maria-dommen understreker dess-

uten førstvoterende at det er Høyes-

terett – ikke de internasjonale hånd-

hevingsorganene – som har ansvaret 

for å tolke, avklare og utvikle Grunn-

lovens menneskerettsbestemmelser.  

 

Denne presiseringen er nødvendig av 

konstitusjonelle grunner – som alle-

rede nevnt, vil ikke EMD med ende-

lig virkning kunne avgjøre Grunnlo-

vens innhold og rekkevidde. Det 

Høyesterett sier her speiler samtidig 

– og kanskje dette er hovedbudska-

pet – at Høyesterett har et  avgjø-

rende ansvar som rettsutvikler også 

på Grunnlovens område.  

 

Det er ikke noe nytt at Høyesterett 

på denne måten tar ansvar for 

Grunnloven og utviklingen av den. 

Her holder det å minne om at selve 

fundamentet for Høyesteretts rolle 

som Grunnlovens vokter – prøvelses-

retten – ble skapt at Høyesterett 

selv, helt uten grunnlag i Grunnlo-

ven selv. Fra 2015, ved Grunnlovens 

200 års-jubileum, er 160 års konsti-

tusjonell sedvanerett om Høyeste-

retts rett og plikt til å håndheve 

Grunnloven kodifisert i § 89. Med 

dette har Stortinget anerkjent ord-

ningen i den forfatningsmessig mest 

opphøyde form, og med det gitt den 

fornyet legitimitet.  

 

 

III. Rettsutvikling 

 

Prejudikatsfunksjonen gjelder alle 

rettsområder. Behovet for at Høyes-

terett avklarer og utvikler retten for 

så vidt gjelder rettslige enkeltspørs-

mål varierer likevel ganske mye, fra 

gjennomregulerte rettsfelt hvor be-

hovet er helt begrenset, til rettsfelt 

hvor Høyesterett har fått en mer to-

neangivende rolle. Det vil her kunne 

være variasjoner også over tid. Men 

nøkkelordene er i alle tilfeller ”retts-

avklaring” og ”rettsutvikling”.  
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Rettsavklaring innebærer at Høyes-

terett, med utgangspunkt i den sa-

ken som står til avgjørelse, tar 

standpunkt til rettsspørsmål hvor 

løsningen på forhånd ikke er klar, 

først og fremst fordi sentrale retts-

kilder trekker i ulik retning. Den 

jevne strøm av saker for Høyesterett 

hører til denne kategorien.  

 

Å ta standpunkt til hvordan ulike 

regler og systemer av regler skal vir-

ke sammen, hører også med her. Her 

styrer helst behovet for harmoni, 

konsistens og koherens. Triangule-

ringen mellom alminnelig lovgivning, 

grunnlovsrettigheter og europaretten 

representerer særlige utfordringer. 

 

Holship-saken som Høyesterett be-

handlet i plenum høsten 2016 er il-

lustrerende i så måte (HR-2016-

2554-P): Tvisten gjaldt spørsmålet 

om havnearbeideres varslede boikott 

på Drammen havn var lovlig, slik 

Høyesterett hadde lagt til grunn i en 

nokså parallell sak fra Sola havn i 

Rt. 1997 side 580.  

 

Nå var det blant annet spørsmål om 

EØS-avtalen artikkel 31 om rett til 

fri etablering står i veien for boikott, 

og om forholdet mellom denne EØS-

rettslige etableringsretten og organi-

sasjonsfriheten etter Grunnloven § 

101 og EMK artikkel 11, og også de 

spesielle reglene i flere ILO-

konvensjoner og Den europeiske so-

sialpakt.  

 

I dommen slår Høyesterett blant an-

net fast at hensynet til rettigheter 

etter EØS-retten kan begrunne inng-

rep i rettigheter etter både Grunnlo-

ven og inkorporerte menneskeretts-

konvensjoner, så langt inngrepet er 

forholdsmessig. Men skulle det opp-

stå motstrid mellom EØS-retten og 

Grunnloven eller inkorporerte men-

neskerettskonvensjoner, går Grunn-

loven og de inkorporerte konvensjo-

nene foran.  

 

Det er illustrerende for kompleksite-

ten i dette at Holship-saken, da Høy-

esterett avgjorde den, allerede hadde 

vært i EFTA-domstolen for en rådgi-

vende uttalelse. Etter dommen fra 

Høyesterett er saken nå brakt inn for 

EMD med påstand om at forenings-

friheten i artikkel 11 er krenket. 

"Time will show", som man gjerne 

sier. 
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Rettsutvikling peker mer i retning av 

at den rettslige situasjonen endres, 

ved at Høyesterett skaper noe nytt. 

Mens rettsavklaring i noen grad er 

en nødvendig forutsetning for å kun-

ne dømme overhode, så er rettsutvik-

ling i form av direkte endring og om-

legging, noe Høyesterett normalt kan 

la være – man kan, isolert sett, sim-

pelthen velge å videreføre retten slik 

den er.  

 

Her er det grunn til fremheve at alle-

rede muligheten for at Høyesterett 

vil kunne komme til å utvikle retten, 

representerer et usikkerhetsmoment 

for rettslivet. Mens utviklingen på-

går, lider forutberegneligheten. Det 

er dessuten en lovgiveroppgave å 

sørge for at landet har de lovene vi 

må og vil ha. Lovgiver kan også gi 

tilpassede overgangsordninger. 

 

Høyesteretts rettsutviklende virk-

somhet må tilpasses dette – Høyeste-

rett kan ikke drive rettsutvikling i en 

grad, eller i en form, som griper uri-

melig inn i etablerte forventninger, 

destabiliserer eller innebærer at 

Høyesterett går de folkevalgte i næ-

ringen.  

 

Dette har ikke bare betydning for om 

Høyesterett overhode går inn for å 

endre retten på det aktuelle punktet. 

Det har også betydning for hvor store 

sprang som foretas. Den normale 

dommerrefleksen vil være å ta et (li-

te) skritt av gangen, å foreta en "viss 

justering", som man gjerne sier.  

 

Det er derfor nokså sjelden at vi ser 

rettsutvikling i sin helt uttalte og 

rettsskapende form, hvor Høyesterett 

helt endrer rettstilstanden under 

henvisning til at endrede samfunns-

forhold og -oppfatninger har skapt et 

gap mellom gjeldende rett og ønsket 

rett. 

 

Prejudikater av denne typen får 

gjerne betydelig oppmerksomhet. I 

Rt. 1975 side 220 (husmor) slo Høy-

esterett gang fast, i strid med eldre 

praksis og uten støtte i loven, at en 

husmors arbeid i hjemmet kunne gi 

grunnlag for medeiendomsrett til 

ekteparets felles bolig, som var an-

skaffet under samlivet for mannens 

penger og ved hans egeninnsats.  

 

Dommen vekket ikke bare begeist-

ring, men også forargelse, fordi – ble 

det hevdet fra professoralt hold – 
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Høyesteretts rettskildebruk var 

uholdbar. I dag vil vel de fleste mene 

at dommen var en fulltreffer, om ikke 

på grunn av rettskildebruken så fordi 

den traff tiden og forholdene. 

 

Grensen mellom rettsavklaring og 

rettsutvikling er analytisk temmelig 

utilgjengelig, teoretisk og subtil – om 

den overhodet finnes. Den sløres 

uansett til av at dynamiske og vur-

deringspregede rettskilder – i særlig 

grad da reelle hensyn, formåls-, sys-

tem- og konsekvensbetraktninger – 

inngår når rettsspørsmål skal løses. 

Jo sterkere de dynamiske og vurde-

ringspregede rettskildene inngår, 

desto mykere blir overgangen mellom 

rettsavklaring og rettsutvikling, og 

desto nærere blir slektskapet mellom 

prejudikatfunksjonen og lovgivning.  

 

Men det er grunnleggende forskjeller 

mellom lovgivning og domstolskapt 

rett: Lover vedtas av parlamentet, 

som er demokratisk valgt og ansvar-

lig, og bygger som regel på ekspert-

utredninger, høringer og en grundig 

departemental og parlamentarisk 

bearbeidelse og diskusjon.  

 

For EU- og EØS retten, og for lovgiv-

ning gjennom forskrifter, er prosess-

ene til dels helt andre – blant annet 

ved at de nasjonale parlamentene 

spiller en vesentlig mer tilbaketruk-

ket rolle. Men grunnleggende er det 

likevel at løsningene velges ut fra 

politiske overveielser, avveininger og 

verdivalg, økonomiske og andre for-

mer for prioriteringer og hensikts-

messighetsbetraktninger. Man kan, 

ved lovgivning, dessuten foreta mer 

gjennomgående og avstemte regule-

ringer av større felt. 

 

Prejudikater er rettsavgjørelser truf-

fet av uavhengige embetsdommere 

innenfor prosesslovgivningens ram-

mer, med utgangspunkt i partenes 

prosessopplegg i den konkrete saken 

som står til avgjørelse. Domstolene 

kan ikke selv ta opp en sak, slik lov-

giver kan. Mange og viktige retts-

spørsmål kommer aldri for Høyeste-

rett.  

 

For domstolene, også Høyesterett, er 

dessuten, grunnlaget for avgjørelsen 

normbundet. Høyesterett må dess-

uten begrense seg til å ta stilling til 

ett eller noen få prinsippspørsmål. 
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Mens lovgiver utvikler retten en 

gros, arbeider domstolene i detalj.  

 

Like viktig som å avklare og utvikle 

enkeltstående regler er foredlingen 

av retten som skjer over tid, når flere 

avgjørelser og grupper av avgjørelser 

ses i sammenheng.  

Anlegger man dette metaperspekti-

vet, vil man også sterkere betone at 

Høyesterett gjennom sin samlede 

praksis kontinuerlig vedlikeholder og 

raffinerer retten som system – de 

bærende rettslige strukturene, de 

gjennomgående prinsippene og de 

overordnede juridiske argumenta-

sjonsmønstrene.  

 

Over de siste 10-15 år har Høyeste-

rett for eksempel styrket kravene til 

hjemmel, intensivert forholdsmessig-

hetskontrollen og skjerpet forvent-

ningene til rasjonalitet og begrunnel-

se for myndighetsutøvelse.  

 

I denne pågående rettskultiveringen 

inngår også den håndverksmessige 

og metodiske veiledning som måtte 

kunne finnes i Høyesteretts prejudi-

kater, også når det gjelder det språk-

lige.  

 

IV. Fortid, samtid, fremtid 

 

Rettsutvikling skjer i et fremtidslys. 

Men rettsutviklingen i domstolene, 

både retningen og farten, er først og 

fremst et produkt av fortiden og av 

samtiden. Det faktiske og rettslige 

fundamentet for den eksisterende 

ordningen gir både premisser og set-

ter grenser. 

 

I det jeg her sier ligger et konkret 

metodisk poeng, et verktøy: Hoved-

oppgaven for dommeren når han står 

overfor spørsmål om å endre retten, 

bør være å analysere hva som allere-

de, på beslutningstiden, har endret 

seg. 

 

Det kan være snakk om endringer av 

de faktiske premissene for den gjel-

dende ordningen, ny innsikt i rele-

vante fenomener og sammenhenger 

eller endrede reelle vurderinger. Og 

det kan ikke minst være snakk om 

allerede inntrufne endringer i andre 

deler av retten, slik at det blir spørs-

mål om sammenheng og konsekvens. 

Den internasjonale rettens innflytel-

se på norsk rett hører med i dette 

bildet. 
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Høyesteretts dom i HR-2018-2080-A 

er en god illustrasjon av et klassisk 

begrunnelsesmønster når ny rett 

skapes av domstolene. Saken gjaldt 

det erstatningsrettslige vernet for en 

forelders psykiske skade som følge av 

et barns plutselige død – i tidligere 

høyesterettspraksis, teori og lovgiv-

ningsarbeid gjerne omtalt som 

"sjokkskader":  

 

En 15 år gammel gutt døde som følge 

av feilbehandling på sykehus. Det 

var moren som fant gutten døende i 

sykesengen, uten tilsyn. Hendelsen 

resulterte i det Høyesterett karakte-

riserte som en "psykisk skade" for 

moren.  

 

Det fulgte av etablert erstatningsrett 

at slike skader bare ble ansett som 

erstatningsrettslig adekvate dersom 

selve skadesituasjonen var helt eks-

traordinær eller særlig gruoppvek-

kende. Disse såkalte "sjokkskade-

kriteriene" var nok ikke oppfylt i 

denne saken. Spørsmålet var om 

Høyesterett nå skulle senke terskle-

ne og imøtekomme morens krav om å 

bli tilkjent erstatning. I dommen 

starter førstvoterende med å si (av-

snitt 29): 

"Siden Høyesteretts egen praksis 
altså er så sentral som rettskilde på 
det feltet saken her gjelder, og fordi 
det også er spørsmål om det nå er 
grunn for Høyesterett til å foreta en 
viss justering, vil jeg forankre min 
drøftelse i de sentrale dommene." 
 

Deretter kommer en analyse av de 

sentrale dommene på området, in-

kludert Bersagel-dommen fra 1960, 

Sola-dommen fra 1966 og Hauketo-

dommen fra 1985, som munner ut i 

følgende konklusjon (avsnitt 41): 

 

"De anslagene til rettsutvikling som 
finnes i Hauketo-dommen, bør trolig 
ses i lys av noen andre utviklings-
trekk etter Sola-dommen, utviklings-
trekk som jeg dessuten mener både 
er videreført og i noen grad forsterket 
i de snart 35 årene som er gått siden 
Hauketo-dommen ble avsagt. Jeg 
sikter da ikke først og fremst til en 
noe mer åpen holdning til 'tredje-
mannsskader' generelt, men til mer 
spesifikke utviklingstrekk knyttet til 
den skadetypen som det inntil nå har 
vært vanlig å omtale som 'sjokkska-
de'. Det er særlig to forhold jeg har i 
tankene ... "  
 

Førstvoterende nevner her (avsnitt 

42) først utviklingen i synet på psy-

kiske lidelser mer generelt, i juridisk 

sammenheng og i samfunnet ellers, 

og økt kunnskap psykologiske skade-

mekanismer.  
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Deretter peker han (avsnitt 43) på at 

etablert Høyesterettspraksis står i et 

vanskelig forhold til det ellers grunn-

leggende erstatningsrettslige prinsip-

pet om at skadevolder må ta skade-

lidte som han er – det såkalte sår-

barhetsprinsippet.  

Og til slutt sier førstvoterende (av-

snitt 44): 

 

"På erstatningsrettens område er det 
tradisjon for at Høyesterett avklarer 
og utvikler retten i dialog med retts-
vitenskapen. I så måte har det etter 
mitt syn adskillig interesse at et 
nærmest unisont erstatningsrettslig 
fagmiljø i mer enn 40 år har stilt 
spørsmål ved Høyesteretts meget 
strenge praksis i de såkalte 'sjokk-
skadesakene'. Det er blant annet 
pekt på at utviklingen ellers i Europa 
ser ut til å gå i retning av et videre 
vern, og at en oppmyking i norsk rett 
uansett er ønskelig for å tilpasse 
praksis i disse sakene bedre til den 
øvrige samfunns- og rettsutviklingen, 
slik også jeg allerede har vært inne 
på." 
 

Dommen viser også godt hvordan 

fortiden og samtiden gir avgjørende 

primsisser også for hvor langt utvik-

lingen i denne omgang skal gå. Det 

heter nemlig i dommen (avsnitt 47):  

 

"Vi er nok likevel ikke kommet dit at 
det nå vil være riktig helt å forlate 
tanken om at det på dette feltet gjør 
seg gjeldende spesielle avgrensings-
hensyn. Allerede den omstendighet 

at vi her har å gjøre med en langva-
rig og temmelig festnet rettsoppfat-
ning, taler mot å gjøre et større 
sprang. Jeg tenker da ikke bare på 
linjen i Høyesteretts egen praksis. 
Like viktig er det at lovgiver i flere 
sammenhenger har knyttet ulike of-
fentlige erstatningsordninger til det 
man har oppfattet som en etablert og 
streng praksis på dette feltet ... En 
større omlegging av praksis nå ville i 
noen grad rokke ved forutsetningene 
for disse ordningene. Viktigst er like-
vel at selv om grunnlaget for Høyes-
teretts opprinnelig meget strenge 
praksis er svekket, så er det ikke falt 
bort. Det er for eksempel fremdeles 
god grunn til å trekke nokså snevre 
rammer for hvilken personkrets som 
omfattes, og ta utgangspunkt i at 
vedkommende må høre til den indre 
kjerne av pårørende." 
 

Førstvoterende går deretter mer de-

taljert inn på de fremtidige rammene 

for ansvaret overfor "den indre kjer-

ne av pårørende", med utgangspunkt 

i en senket terskel. Jeg viser til 

dommen (avsnitt 49).  

 

Denne avgjørelsen gir grunnlag for 

en i vår sammenheng viktig reflek-

sjon: Rettsutvikling slik vi vanligvis 

bør se det i Høyesterett, er først og 

fremst en refleksiv eller reaktiv pro-

sess, en konsekvens av andre allerede 

inntrufne eller iallfall pågående end-

ringer.  
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Dommen viser også verdien av å be-

grunne endringen, forklare hva den 

består i og formulere den nye rettstil-

standen så tydelig som mulig.  

 
 

V. Dynamisk tolking i EMD 

 

For sin del slo EMD an tonen tidlig. 

Dom 25. april 1978 Tyrer mot Stor-

britannia gjaldt avstraffelse på Isle 

of Man av en gutt på 15 år, for volds-

bruk på skolen. Straffen besto i tre 

slag med bjerkeris "on the posterior" 

– som det het i den lokale forskriften.  

 

For EMD var spørsmålet om denne 

avstraffelsen, som hadde tradisjoner 

på Isle of Man, og som hadde bred 

lokal tilslutning, var "nedverdigende" 

("degrading") og derfor i strid med 

artikkel 3. EMD konstaterte brudd. 

En metodisk premiss for denne kon-

klusjonen gir avsnitt 31 i dommen: 

 

"The Court must … recall that the 
Convention is a living instrument 
which … must be interpreted in the 
light of present-day conditions. In the 
case now before it the Court cannot 
but be influenced by the develop-
ments and commonly accepted 
standards in the penal policy of the 
member States of the Council of Eu-
rope in this field." 
 

Linjen fra Tyrer	 løper temmelig 

ubrutt frem til i dag, gjennom et 

større antall saker hvor EMD har 

utviklet konvensjonen materielt, pro-

sessuelt og institusjonelt – og i så 

måte også har skapt ny rett. Jeg skal 

se litt på dette, med utgangspunkt i 

noen enkeltsaker. 

 

I storkammerdom 17. september 

2009 Scoppola mot Italia no 2, kom 

flertallet i EMD til at EMK artikkel 

7 ikke bare beskytter mot tilbakevir-

kende straffelovgivning og en streng-

ere straff enn den som gjaldt på gjer-

ningstiden (nullum crimen nulla 

poena sine lege). Den gir dessuten 

rett til å nyte godt av en utvikling 

mellom gjerningstiden og pådømmel-

sen i retning av en mildere straff (lex 

mitior).  

 

Denne forståelsen av artikkel 7 har 

ikke forankring i ordlyden, og den 

brøt med tidligere praksis fra EMD. 

Men flertallet mente at den euro-

peiske utviklingen, herunder i EU-

domstolens praksis knyttet til EUs 

charter om fundamentale rettigheter 

og friheter, tilsa at man nå måtte 

kunne anse retten til den mildere 

straffen som en del av artikkel 7. 
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Dommen inneholder dissenser fra en 

forholdsvis stor gruppe dommere. 

Det er et bærende poeng i dissensene 

at EMDs mandat er å tolke og an-

vende konvensjonen, ikke å omskrive 

den. Brytningen mellom flertallets 

ekspansive dristighet og mindretal-

lets tilbakeholdne moderasjon er 

klassisk. Den er lett å kjenne igjen 

fra andre domstoler, internasjonale 

så vel som nasjonale. 

 

I storkammerdom 24. januar 2017 

Khamtokhu og Aksenchik mot Russ-

land var det blant annet spørsmål 

om det var konvensjonsstridig dis-

kriminering å benytte livstidsstraff 

for menn, når slik straff etter russisk 

straffelov ikke ville kunne benyttes 

for kvinner ved domfellelse for tilsva-

rende forbrytelser.  

 

EMD tok utgangspunkt i at det 

gjaldt en vid skjønnsmargin på dette 

feltet. Det forelå ikke noen europeisk 

konsensus om ikke-bruk av livstid-

straff som tilsa at Russland ikke 

lenger kunne opprettholde sin livs-

tidsstraff for menn. Et krav om like-

behandling av menn og kvinner, ville 

da – reelt sett – bli et krav om at 

også kvinner måtte kunne dømmes 

til fengsel på livstid. Dette ville re-

presentere et lite ønskelig tilba-

keskritt i utviklingen mot en mer 

human strafferett i Russland. For-

skjellsbehandlingen burde derfor, 

mente flertallet i EMD anses som 

forenlig med diskrimineringsforbudet 

i EMK artikkel 14. 

 

På veien til denne konklusjonen un-

derstreket EMD, slik den så ofte har 

gjort etter Tyrer i 1978, at konven-

sjonen er et levende instrument ("un 

instrument vivant"); den skal tolkes i 

lys av forholdene slik de er i dag ("à 

la lumière des conditions de vie actu-

elles"). Den skal tolkes i samsvar 

med konvensjonens generelle idé om 

å bevare og fremme demokratiske 

verdier og idealer ("l’esprit général de 

la Convention, qui vise à sauvegar-

der et promouvoir les idéaux et va-

leurs d’une société démocratique").  

 

Dette står i en nøye sammenheng 

med at konvensjonen er ment som et 

effektivt instrument for håndhevelse 

av individets grunnleggende rettig-

heter og friheter, og med prinsippet 

om en formålsorientert tolking.  
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Storkammerdom 11. juli 2002 Chris-

tine Goodwin mot Storbritannia 

gjaldt retten til anerkjennelse av 

nytt kjønn: Klageren hadde gjen-

nomgått kjønnsskifteoperasjon og 

levde som kvinne. Men i rettslig 

sammenheng var hun mann.  

 

EMD slo fast at denne ordningen, 

som hadde vært godtatt i dom 17. 

oktober 1986 Rees mot Storbritannia, 

ikke lenger var forenlig med EMK 

artikkel 8 om retten til privatliv. I 

avsnitt 74 i dommen heter det: 

 

"While the Court is not formally 
bound to follow its previous judg-
ments, it is in the interests of legal 
certainty, foreseeability and equality 
before the law that it should not de-
part, without good reason, from prec-
edents laid down in previous cases … 
However, since the Convention is 
first and foremost a system for the 
protection of human rights, the Court 
must have regard to the changing 
conditions within the respondent 
State and within Contracting States 
generally and respond, for example, 
to any evolving convergence as to the 
standards to be achieved … It is of 
crucial importance that the Conven-
tion is interpreted and applied in a 
manner which renders its rights 
practical and effective, not theoreti-
cal and illusory. A failure by the 
Court to maintain a dynamic and 
evolutive approach would indeed risk 
rendering it a bar to reform or im-
provement …" 
 

Det kommer godt frem at grunnlaget 

for en dynamisk og evolutiv tolking 

av EMK er ønsket om å sikre at ret-

tighetene og frihetene i konvensjonen 

forblir praktiske og effektive, i tråd 

med konvensjonens gjenstand og 

formål. En statisk tolking ville, slik 

EMD har sett dette, stå i veien for 

nødvendig endring og utvikling.  

 

EMDs stilling skiller seg her fra de 

nasjonale høyesteretters og konstitu-

sjonsdomstolers, ettersom disse dom-

stolene vil kunne ta som utgangs-

punkt at den nasjonale lovgiver regu-

lært sikrer hovedtrekkene i den nor-

mative utviklingen som samfunnet 

til enhver tid har behov for.  

 

Det er ikke realistisk for EMD å ba-

sere sitt virke på at nødvendig retts-

utvikling kan, og vil, bli ivaretatt ved 

at statene kommer til enighet om 

traktatendringer. Det har vært sagt 

at ved å tolke konvensjonen ut fra 

"present-day conditions", så sikrer 

EMD konvensjonens overlevelse. 

 

I Christine Goodwin er innslaget av 

endring uttalt og fullt synlig, i den 

forstand at EMD ved dommen la til 

grunn en annen tolking av EMK enn 
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tidligere, med sterkere rettsvern for 

transseksuelle som resultat. Scoppo-

la no 2, som jeg var inne på for litt 

siden, er av samme karakter.  

 

Når EMD på denne måten gir nye 

svar på gamle spørsmål, opptrer den 

rettskapende i egentlig forstand. Når 

vi bruker uttrykket "dynamisk" tol-

king, er det vel gjerne slike dommer 

vi har i tankene.  

 

Men vi må her også inkludere saker 

som Strand Lobben fra 10. septem-

ber, hvor storkammeret i EMD vide-

reutvikler de sentrale elementene i 

EMK artikkel 8 om beskyttelsen av 

familielivet ved spørsmål om tvangs-

adopsjon som barnevernstiltak, og 

dessuten viser hva som menes med 

at medlemsstatenes vedtak her er 

underlagt "strict scrutiny" ved EMD.   

Dommen understreker dessuten plik-

ten til å aktivt og kontinuerlig arbei-

de for tilbakeføring og for å sikre en 

kontakt mellom biologiske foreldre og 

barnet, som også legger til rette for 

tilbakeføring. Dommene som kom-

mer nå i oppfølgningen av Strand 

Lobben vil forhåpentligvis kunne bi-

dra med ytterligere klargjøring.   

I andre tilfeller er det først og fremst 

snakk om å avklare hvordan de etab-

lerte normene skal anvendes ved be-

svarelsen av nye spørsmål. Dom 5. 

oktober 2017 Becker mot Norge gir et 

eksempel på en slik situasjon. 

 

Spørsmålet var om den retten som 

journalister har etter EMK artikkel 

10 til å beskytte sine kilder, gjelder 

selv om en, som selv opplyser å være 

kilden, har stått frem. I Høyesterett 

konkluderte flertallet med at det ik-

ke gjaldt noe kildevern i et slikt til-

felle, jf. Rt-2011-1266 avsnitt 47–48: 

 

"Det er slik jeg ser det ingen avgjø-
relse fra EMD som behandler kilde-
vernets stilling der kilden selv har 
stått frem, og det slik sett ikke er 
noen kilde å beskytte. Det er heller 
ikke i saken påvist at problemstil-
lingen har vært drøftet i teorien på 
grunnlag av de avgjørelser EMD har 
truffet. Den bærende begrunnelse for 
det kildevern EMD har utviklet, byg-
ger på de konsekvenser det kan få for 
informasjonsstrømmen om kilder blir 
avdekket. Disse hensyn gjør seg 
imidlertid ikke gjeldende når det er 
kilden selv som har gjort kjent sin 
medvirkning. … Når dette er situa-
sjonen finner jeg at det trygt kan 
legges til grunn at EMD ikke vil 
konstatere en krenkelse når saken 
gjelder en kilde som selv har stått 
frem … " 
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Mindretallet i Høyesterett konklu-

derte, etter en bredere vurdering 

også av materialet i tilknytning til 

EMK artikkel 10, med at kildevernet 

gjaldt selv om kilden med større eller 

mindre grad av sikkerhet kan identi-

fiseres ved hjelp av andre bevis.  

 

EMD kom i sin dom, på samme måte 

som mindretallet i Høyesterett, til at 

kildevernet etter artikkel 10 gjelder 

selv om noen som påstår å være kil-

den har stått frem. Det ble blant an-

net vist til kildevernets betydning for 

fri informasjonsflyt og at det av tidli-

gere praksis fulgte at kildens egen 

adferd ikke var avgjørende for ver-

net. Det var, etter EMDs vurdering, i 

denne konkrete saken ikke tilstrek-

kelig tungtveiende grunner til å be-

grense kildevernet.  

 

EMDs dom i Becker innebærer noe 

nytt, i den forstand at domstolen tok 

stilling til rekkevidden av kildever-

net etter EMK artikkel 10 på et 

punkt som ikke hadde vært oppe i 

EMDs tidligere praksis.  

 

Og for Høyesteretts flertall må vel 

dommen ha kommet som en overras-

kelse, ettersom flertallet mente man 

"trygt" kunne se bort fra at EMD 

ville konstatere brudd. Men dommen 

er, etter mitt syn, ikke av den grunn 

et eksempel på dynamisk eller evolu-

tiv tolking fra EMDs side. Den er et 

eksempel på avklaring av et retts-

spørsmål, i en situasjon der rettskil-

dematerialet kunne gi grunnlag for 

ulike konklusjoner.  

 

Storkammerdommen 24. januar 2017 

Paradiso og Campanelli mot Italia 

gir også en illustrasjon: Domstolen 

måtte her ta stilling til hvilket vern 

artikkel 8 om privat- og familielivet 

ga for et par som, i strid med itali-

ensk lov, hadde tatt med seg til Italia 

et barn født av en russisk "surrogat-

mor", i en situasjon hvor det ikke var 

noen biologiske bånd mellom paret 

og barnet. Italienske myndigheter 

besluttet resolutt å returnere barnet 

til Russland.  

 

EMD kom til at man var innenfor 

parets privatlivsfære, som er vernet 

av artikkel 8. EMD viste til at paret 

ønsket å bli foreldre, og de hadde, 

blant annet ved å hente barnet fra 

Russland til Italia, også satt mye inn 

på å realisere sitt ønske. Dette var 

nok en rettsutvikling.  
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Men i det konkrete tilfellet fant EMD 

at sterke offentlige interesser tilsa at 

hensynet til foreldrene, og til barnet, 

måtte vike. Det var derfor ingen 

krenkelse. 

 

Domstolens første rådgivende utta-

lelse etter ikrafttredelsen av Proto-

koll 16, etter forespørsel fra franske 

Cour de Cassation, bidrar ytterligere 

for tilfeller hvor én av de vordende 

foreldre også er biologisk forelder. 

Flere saker om surrogati er for tiden 

til behandling ved EMD – her går 

EMD skrittvis til verks, på et kom-

plekst og følsomt område.  

 

 

VI. Grenser for EMD 

 

Det er grunn til å peke på faktorer 

som begrenser og rammer inn EMDs 

rettsutviklende virksomhet. Som av-

slutning vil jeg fremheve åtte. De har 

en viss indre sammenheng, og de kan 

sikkert struktureres, formuleres og 

prioriteres langs forskjellige linjer. 

Jeg nøyer meg nå med å legge dem ut 

mer eller mindre ved siden av hver-

andre. 

 

For det første: Ved å tiltre EMK har 

hver enkelt konvensjonsstat aksep-

tert de grenser som konvensjonen 

setter. Konvensjonsstatene har også 

anerkjent EMDs kompetanse til å 

tolke konvensjonen og til å anvende 

den i konkrete klagesaker.  

 

Her går det en grense mot å etablere 

helt nye rettigheter, eller åpne for 

nye unntak. I storkammerdommen 

15. mars 2012 Austin og andre mot 

Storbritannia avsnitt 53, sier EMD 

dette slik: 

 

" … as the Court has underlined on 
many occasions, the Convention is a 
living instrument which must be in-
terpreted in the light of present-day 
conditions and of the ideas prevailing 
in democratic States today … This 
does not, however, mean that to re-
spond to present-day needs, condi-
tions, views or standards the Court 
can create a new right apart from 
those recognised by the Convention 
… or that it can whittle down an ex-
isting right or create a new ‘excep-
tion’ or ‘justification’ which is not ex-
pressly recognised in the Convention 
… " 
 

Dynamisk og evolutiv tolking kan 

utfordre disse grensene, og dermed 

også EMDs legitimitet vis-à-vis det 

folkerettslige hjemmelsgrunnlaget og 

vis-à-vis de enkelte konvensjonssta-

tene.  
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For det andre: Tolkingen av EMK 

skal skje i tråd med folkerettslige 

metode, slik denne kommer til ut-

trykk i Wien-konvensjonen om trak-

tatretten fra 1969, og etterhvert ut-

viklet av EMD i tilknytning til EMK 

spesielt. Hva dette nærmere innebæ-

rer, illustreres av storkammerdom-

men 8. november 2016 Magyar Hel-

sinki Bizottság mot Ungarn avsnitt 

118–125. I dommen slår EMD fast at 

EMK artikkel 10 om ytrings- og in-

formasjonsfrihet også kan omfatte 

rett til innsyn i dokumenter og annen 

informasjon hos det offentlige. Kon-

klusjonen er et resultat av en dyna-

misk tolking av artikkel 10, hvor det 

er lagt stor vekt på den øvrige euro-

peiske rettsutviklingen.  

 

Mitt poeng nå er imidlertid først og 

fremst at dommen viser hvordan dy-

namisk og evolutiv tolking nettopp er 

en metode for å tolke konvensjonen. 

Så må jeg legge til at dommen også 

viser, gjennom to særvota og én dis-

sens fra i alt 6 av de 17 dommerne, 

at det også blant dommerne er for-

skjellige syn på selve metoden og på 

hvor sterk foranledning, og hvor vide 

rammer, den gir for rettsutvikling. 

 

For det tredje: Betydningen av en 

konsistent praksis er fremhevet i 

Brighton-erklæringen fra 2012. En 

side av dette er behovet for å unngå 

utilsiktet sprik over tid eller mellom 

de fem kamrene i EMD.  

 

Men også en overveiet dynamisk og 

evolutiv tolkning innebærer at prak-

sis som sådan blir mindre konsistent. 

Forutsigbarheten reduseres. Dette 

har en pris: Jo oftere EMD fraviker 

tidligere prejudikater, og jo større 

sprangene er, jo mindre autoritet får 

det enkelte prejudikat, jo mindre au-

toritet får EMD og jo mer usikker 

blir den nasjonale rettsanvendelsen. 

Inntrykket av i hovedsak stø kurs og 

rolig gange bør prege domstolens 

rettsutviklende arbeid. 

 

For det fjerde: Rettsutvikling gjen-

nom prejudikater, vil ha et preg av 

tilbakevirkning. En konvensjonsstat 

kan bli dømt for brudd på EMK ba-

sert på en tolking som er ny og utvi-

det sammenlignet med den som sta-

ten måtte kunne legge til grunn da 

det påklagede forhold fant sted. Det 

nasjonale etterarbeidet i kjølvannet 

av slike dommer kan være temmelig 

utfordrende og kreve store ressurser.  
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For det femte: I praksis vil dynamisk 

og evolutiv tolking oftest innebære en 

utvidelse eller styrking av det mate-

rielle vernet. Dette vil lett komme til 

å generere nye klager – dels fordi 

antallet potensielle krenkelser øker, 

og dels fordi opplevelse av at vernet 

stadig utvides vil kunne trekke til 

seg klagere med forhåpninger om at 

nettopp deres sak vil danne utgangs-

punktet for ytterligere utvidelse.  

 

Å gå tilbake på en utvikling – å re-

dusere rekkevidden av konvensjo-

nens rettigheter og friheter – er uan-

sett en betydelig vanskeligere øvelse 

enn å la være å utvide i første om-

gang.  

 

For det sjette: EMK er en felleseuro-

peisk rettslig plattform. Det er i dag 

47 konvensjonsparter med nærmere 

850 millioner mennesker. Retten i 

hvert enkelt medlemsland er et his-

torisk, sosialt, kulturelt og psykolo-

gisk fenomen – den er en del av lan-

dets identitet og et uttrykk for ver-

dier. Den europeiske rettsutvikling-

en, også den som skjer gjennom 

EMDs prejudikater, må anerkjenne 

denne mangfoldigheten.  

 

Dessuten: forestillingen om en "felles 

europeisk standard" bør ikke strek-

kes over evne, verken som grunnlag 

for rettsutvikling eller som en mål-

setning for denne. Det er her grunn 

til å minne om at vi snakker om å 

tolke konvensjonen i lys av "present-

day conditions". Den dynamiske og 

evolutive tolkningsmetoden er med 

dette forankret nettopp i samtiden, 

slik jeg også var inne på for Høyeste-

retts vedkommende.  

 

For det syvende: Demokrati er en 

grunnpilar for samarbeidet i Europa-

rådet. Og EMK skal, slik også EMD 

har fremhevet i en rekke sammen-

henger, beskytte og fremme de de-

mokratiske beslutningsprosessene, 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

Det ligger i dette at politiske beslut-

ninger – i enkeltspørsmål og i de 

lange linjene – i første rekke tas av 

demokratisk valgte, og demokratisk 

ansvarlige, politikere, ikke av inter-

nasjonale dommere. Erfaring viser at 

domstoler som trer langt inn på den 

politiske arena, lett ender i en eksis-

tensiell hengemyr og mister tillit. 
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For det åttende: Også nasjonale dom-

stoler driver rettsutvikling. Men 

skulle parlamentet mene at det går 

for vidt, så kan parlamentet selv gri-

pe inn gjennom ny lovgivning. Balan-

sen opprettholdes – trykket tas ut før 

det blir for høyt. I Europarådet er det 

ingen lovgiver som på lignende måte 

kan gripe korrigerende inn. Blir 

EMD for aktiv, utfordres stabiliteten 

i Europarådet som sådan, og med det 

også grunnlaget for EMDs eget ar-

beid. 

– – – 

 

Det er forskjellige syn på EMDs 

rettsutviklende funksjon og hvordan 

EMD forvalter den. Det må man reg-

ne med. Og debatt om dette er 

grunnleggende sunn, tatt i betrakt-

ning EMDs store innflytelse på euro-

peisk rettsutvikling. For EMD selv 

vil det ville måtte være et spørsmål 

om tålmodig balanse mellom plikten 

til å holde konvensjonen i live og til-

passe den til samtiden på den ene 

siden, og forventningen om at EMD 

utviser rettspolitisk selvbeherskelse 

på den andre.  

 

Takk for oppmerksomheten! 


