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1 Privat rettshåndhevelse 
1.1 Problemstilling 
Temaet for denne oppgaven er spørsmålet om hvordan selvtekt behandles etter gjeldende rett 
og hvilken betydning kodifiseringen i straffeloven 2005 § 19 vil ha. Det vil også bli reist 
spørsmål de lege ferenda om hvordan kodifiseringen vil virke i praksis. 
 
Regjeringen ved Justis- og Beredskapsdepartementet1 har sendt ut et forslag til høring i for-
bindelse med ikrafttredelsen av straffeloven 2005. Forslaget gjelder hvorvidt straffeloven  
2005 skal ikrafttre sommeren 2015. Høringen gjelder tilpasninger i øvrig lovverk som er nød-
vendig å gjennomføre før loven kan ikrafttre. Dersom straffeloven 2005 ikrafttrer sommeren 
2015 får vi en egen lovbestemmelse2 som gir rett til å utføre lovlig selvtekt. 
 
Selvtekt er privat rettshåndhevelse og selvtekt har kanskje blitt ansett som et negativt ladet 
begrep. Dette fordi man ved en selvtektshandling tar loven i egen hånd for å hevde sin rett. 
Selvtekt har derfor vært en brysom stebror til de mer anerkjente straffrihetsgrunnene nødverge 
og nødrett. I en rettsstat er det påkrevet å benytte rettssystemet for å kreve sine rettigheter. En 
rettsstat er tuftet på at aktørene i samfunnet benytter muligheten til rettergang istedenfor å 
handle selv. Selvtekt er derfor unntaket og det finnes kun en snever adgang til å utføre selv-
tekt. 
 
Det er eksempelvis klart at en huseier ikke får medhold i lovlig selvtekt dersom denne kaster 
ut en leieboer. Utleieren må benytte myndighetenes bistand. VG hadde en artikkel3 i 2002 om 
et leieobjekt som ble tvangssolgt fordi husleien ble misligholdt. Leietakeren kjøpte huset på 
tvangssalg. Dersom utleieren hadde foretatt en utkastelse av leietakeren ville ikke resultatet 
fremstått så urettmessig overfor utleieren. Dette ville imidlertid ikke vært lovlig selvtekt. 
 
Etter gjeldende rett er selvtekt ulovfestet rett. Straffeloven regulerer grensene for den lovlige 
nødverge og nødrett men har ingen egen bestemmelse om selvtekt. Selvtekt blir nå kodifisert i 
straffeloven 2005 § 19. Denne loven er, med enkelte unntak, ennå ikke ikrafttrådt. 
 
 

                                                
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/ 
Horing---Forslag-til-lov-om-ikraftsetting-av-straffeloven-2005-mv/Horingsbrev.html?id=763298 
2 Straffeloven 2005 § 19 
3 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ruinert-av-leieboer/a/6733848/ 
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1.2 Begrepsavklaring 
Forarbeidene4 til straffeloven 2005 legger til grunn at begrepet selvtekt kan benyttes om både 
den lovlige og den ulovlige selvtektshandling. Slik vil selvtekt også defineres i denne frem-
stillingen.  
 
Det forutsettes at selvtekt ikke kan straffes med mindre et straffebud er overtrådt. Dersom 
straffesak opprettes vil det måtte vurderes om tiltalte kan frifinnes på bakgrunn av lovlig selv-
tekt. Dette vil da skje ved tolkning av om et straffebud er overtrådt. Selv om en selvtektshand-
ling anses ulovlig så er denne ikke straffbar med mindre et straffebud er overtrådt. 
 
I utgangspunktet så er det er et krav om at den selvtektshandlende må ha materiell rett- en reel 
rettighet. Det er antatt at lovlig selvtekt må være gjenopprettende. Nødverge avverger et ang-
rep mens selvtekten er et gjenopprettende angrep. Selvtekt som fører til en nyordning er ikke 
lovlig. Tidsmomentet er også viktig og behovet for hurtig løsning må veies mot rimeligheten 
av å avvente myndighetenes bistand. 
 
1.3 Avgrensing 
Temaet for denne fremstillingen er selvtekt. Selvtekt er beslektet med nødverge og nødrett. I 
noen tilfeller vil disse rettsinstituttene overlappe og supplere hverandre. Av denne grunn vil 
nødverge og nødrett trekkes inn hvor dette er relevant.  
 
Forarbeidene5 til straffeloven 2005 beskriver at det kan forekomme tilfeller hvor spørsmålet 
om å frifinne begrunnet med selvtekt ikke vil komme "på spissen". Dette fordi det kan være 
mer naturlig å frifinne på annet grunnlag. Jeg forstår dette slik at det, når straffeloven 2005 § 
19 ikrafttrer, kan være et alternativ å frifinne i medhold av nødverge eller nødrett. Dette fordi 
rettsinstituttene kan være så nær lovlig selvtekt at det må foretas en skjønnsmessig vurdering 
av grensen.  
 
1.4 Rettskildesituasjon 
Oppgavens problemstilling vil besvares etter prinsippene som oppstilles i alminnelig rettskil-
delære. Slik rettskildesituasjonen for selvtekt er per idag vil rettspraksis og nordisk juridisk 
teori være av sentral betydning for å belyse gjeldende rett. Videre vil straffeloven 2005 § 19 
være relevant til tross for at den ennå ikke er ikrafttrådt. Vurderingen av straffeloven 2005 § 
19 vil ta utgangspunkt i forarbeidene til bestemmelsen og ordlyden.  
 

                                                
4 NOU- 1992:23 s. 101 
5 NOU- 1992:23 s. 101 
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Rettskildesituasjonen for selvtekt er spesiell. Gjennom rettspraksis har Høyesterett utviklet 
retningslinjer men uten å begrunne frifinnelser med lovlig selvtekt. Retten til lovlig selvtekt 
og spørsmålet om det finnes en slik rett har blitt diskutert i nordisk juridisk teori. Teorien opp-
stiller noen utgangspunkt for vurderingen av hva som er lovlig selvtekt. Det finnes også for-
skjeller i juridisk teori om hvilke situasjoner som lovlig selvtekt kan utøves i og for hvor langt 
denne retten går.  
 
1.5 Hjemmel for lovlig selvtekt 
1.5.1.1 Gjeldende rett 
Straffeloven har ingen egen bestemmelse om lovlig selvtekt og per idag er dette ulovfestet rett 
etter straffeloven. Staalesen6 formulerer hjemmelen for selvtekt på følgende måte: 
  
"som et spørsmål om i hvilken utstrekning selvtekt kan utelukke rettstridigheten i det enkelte 
straffebud. I mange tilfelle kan det nærmest bli en skjønnssak om en vil si at handlingen går 
inn under lovens ord, men er straffri på grunn av selvtekt som straffrihetsgrunn, eller om man 
vil si at den ikke rammes av loven: Kan den omstendighet ved handlingen at den er begått 
som selvtekt føre til at forholdet blir straffritt?" 
 
Staalesen7 mener at det "rettslige fundamentet" for at selvtektshandlinger kan være rettmessi-
ge ligger i bestemmelsen om retten til nødverge. Staalesen stiller således spørsmål om ad-
gangen til selvtekt er en utvidelse av nødvergeinstituttet eller om lovlig selvtekt er en selv-
stendig straffrihetsgrunn. Finnes hjemmelen i utvidende tolkning av nødvergeretten, frem-
kommer den gjennom rettstridsreservasjonen (gjennom innskrenkende tolkning) eller er lovlig 
selvtekt en ulovfestet straffrihetsgrunn på lik linje med nødverge og nødrett? 
 
I flere tilfeller legger rettspraksis vekt på at selvtekten må anses som avvergende og dette slik 
at hjemmelen kan tolkes til å være nødvergeretten. Rettspraksis vurderer også i noen tilfeller 
spørsmålet om selvtektshandlingers rettsstridighet. Dette slik at straffriheten for lovlig selv-
tekt kan forankres i rettsstridsreservasjonen. Rettsstridsreservasjonen er nedfelt i noen straffe-
bud og må tolkes inn i straffebud hvor ordet "rettsstridig" ikke er uttrykkelig nevnt i ordlyden 
(den alminnelige rettsstridsreservasjon). Det finnes også eksempler på rettspraksis8 og juridisk 
teori9 hvor man tar utgangspunkt i at lovlig selvtekt er en generell straffrihetsgrunn. Derfor så 
fremstår det kanskje som noe uklart etter gjeldende rett hvor hjemmelen for lovlig selvtekt 
finnes. Det er imidlertid klart at retten til lovlig selvtekt er ulovfestet rett etter straffeloven. 
                                                
6 Staalesen (1973) s.191 
7 Staalesen(1973) s.257 
8 Rt 1989 s. 62 kan tolkes slik, se nærmere under punkt 3.2. 
9 Andenæs (2004)  nærmer seg sannsynligvis et slikt standpunkt i sin fremstilling av selvtekt på s.174-180 
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1.5.1.2 Særlovgivning 
I særlovgivningen finnes det noen hjemler som tillater en begrenset privat rettshåndhevelse. 
Man kan se disse som særhjemler for lovlig selvtekt. Felles for særlovgivningen er at selvtek-
ten bare kan utføres i bestemte situasjoner og det er strenge betingelser for adgangen. Alle 
særhjemlene oppstiller krav om at eier eller politiet skal varsles så raskt som mulig. 
 
Straffeprosessloven hjemler retten til en begrenset privat rettshåndhevelse. Straffeprosesslo-
vens § 176, 1 ledd, 1 punktum regulerer at enhver kan foreta pågripelse av en mistenkt. Dette 
kan imidlertid bare utføres dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller 
ferske spor. Dersom en privatperson pågriper en mistenkt må politiet varsles straks. Dette slik 
at den pågrepne kan overgis til politiet umiddelbart, jf. straffeprosessloven § 176, 2 ledd.   
 
Det er også mulig for private å ta beslag i ting. Etter straffeprosesslovens § 206, 1 ledd, siste 
punktum, jf. Straffeprosessloven § 203, kan enhver ta beslag i ting. Dette når en mistenkt tref-
fes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor. Straffeprosesslovens § 206, 2 ledd be-
stemmer at beslaget straks skal meldes til påtalemyndigheten. 
 
Det nevnes blant annet at etter granneloven §12 har man rett til å fjerne tre, greiner og røtter 
som har kommet inn på egen eiendom. Forutsetningen for dette er at disse er til skade eller 
ulempe for grunneieren som foretar fjerningen. Grunneier har da rett til å skjære av greiner 
etter grenselinjen og tilegne seg disse. Det er imidlertid påkrevet at naboen først må ha blitt 
varslet om dette og fått anledning til å foreta fjerningen selv. 
 
Etter Hundeloven § 15 kan en berettiget oppta en hund som går løs i båndtvangsperioden der-
som hunden går løs i utmark eller landbruksområder. Hunden kan i så tilfelle fanges av ek-
sempelvis grunneieren eller annen berettiget. Det er krav om at den må utgjøre klar fare for 
husdyr og/eller tamrein for at hunden skal kunne fanges. Dersom det ikke er mulig å fange 
hunden og det heller ikke er mulig å få politiet til stedet hurtig, kan den berettigede avlive 
hunden. Hul § 1610 bestemmer at dersom hunden avlives skal politiet snarest mulig varsles om 
dette. 
 
Beitelova § 6 regulerer at eier av husdyr (hest, storfe, gris, sau, geit, og fjørfe- med unntak av 
duer) har plikt til å sørge for at disse ikke kommer seg inn på områder hvor  de ikke har rett til 
å være. Lovens § 811 bestemmer at den, som har fått husdyr inn på sin eiendom i strid med § 

                                                
10 Hundeloven § 16 
11 Beitelova § 8 
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612, har rett til å sette dyret inn. Dette slik at grunneieren for eksempel kan sette en løs hest inn 
i en stall. Det er krav om at eieren skal varsles om dette snarest og innen 3 dager. Dersom 
innsetteren ikke kjenner eierens identitet så må politiet varsles. Grunneier eller besitter plikter 
å gi innsatte husdyr forsvarlig stell, jf. § 9, 1 ledd13. 
 
1.5.1.3 Straffeloven 2005 § 19 
Kodifiseringen14 av lovlig selvtekt oppstiller vilkårene for lovlig selvtekt etter straffeloven 
2005 § 19:  
 
"En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å 
gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighet-
enes bistand. Makt mot en person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke 
gå lenger enn forsvarlig." 
 
Ordlyden tar utgangspunkt i at en straffbar handling er lovlig når denne utføres i henhold til  
bestemmelsens vilkår. Det forutsettes således at selvtektshandlingen har overtrådt et straffe-
bud. Selvtekt, som ikke strider mot gjerningsbeskrivelsen i et straffebud, er ikke nødvendigvis 
lovlig selvtekt men kan heller ikke straffes.  
 
Videre så er det et krav, etter straffeloven 2005 §19, at handlingen er utført for å gjenopprette 
en tidligere tilstand som ulovlig har blitt endret. Det er således et vilkår at selvtektshandlingen 
er gjenopprettende og dette slik at handlingen ikke etablerer en nyordning. 
 
I tillegg så er det et vilkår at det må være urimelig at den selvtektshandlende avventer hjelp 
fra myndighetene. Dette eksempelvis i en situasjon hvor det er nødvendig å handle så raskt at 
det ikke er mulig å vente på bistand fra myndighetene. 
 
Straffeloven 2005 § 19, siste punktum stiller krav om at makt mot person bare kan benyttes 
når rettskrenkelsen er åpenbar. Makt mot person må ikke utøves utover hva som kan anses 
forsvarlig. Det er således etter paragrafens ordlyd en begrenset adgang til å benytte makt mot 
person. 
 
I forarbeidene til straffeloven 200515 er det uttalt at utkastets § 2716 omhandler lovlig selvtekt 
som straffrihetsgrunn. Dette innebærer at retningslinjene for lovlig selvtekt og som frem-
                                                
12 Beitelova § 6 
13 Beitelova § 9, 1 ledd 
14 Straffeloven 2005 § 19 
15  NOU- 1992:23 s. 101 
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kommer i teori og rettspraksis blir lovfestet med straffeloven 2005 § 19. Forarbeidene17 forut-
setter at en tiltalt kan bli frifunnet begrunnet med lovlig selvtekt : 
 
"Selvtekt som går inn under utkastet § 27 medfører at handlingen er lovlig, ikke bare straffri".  
 

2 Premisser for lovlig selvtekt 
2.1 Samtykke  
Lovforarbeidene18 til straffeloven 2005 har ikke kommentert hvorvidt samtykke, fra den som 
angrepet går ut over, kan begrunne å anerkjenne en selvtektshandling som lovlig. Dette også i 
tilfeller hvor selvtektshandlingen medfører en nyordning.  
 
Samtykke er en straffrihetsgrunn som ifølge Andenæs19 ikke har noen generell regel i straffe-
loven. Dette vil også være situasjonen etter straffeloven 2005 fordi forarbeidene20 vektlegger 
at samtykke er en straffrihetsgrunn som ikke er egnet for regulering i en lovbestemmelse. Det 
er vanskelig å oppstille noe allmenngyldig prinsipp i forbindelse med samtykke, ifølge Ande-
næs21, og derfor må de enkelte straffebud tolkes. Der hvor loven ikke gir anvisning på hvor-
dan man skal behandle samtykke må retten, når den skal finne en løsning i konkrete saker, 
benytte rettspraksis og analogier fra disse samt se på reelle hensyn. Dette for å finne frem til 
hva som vil være et godt resultat i akkurat den foreliggende situasjonen eller  tilfellet.  
  
Skeie22 skriver at det ikke er lovlig selvtekt hvor selvtektshandlingens formål er å etablere en 
nyordning. Dersom det likevel etableres en nyordning så kan den selvtektshandlende bli fri-
funnet begrunnet med nødrett, særlig lovhjemmel eller fordi, den som angrepet går ut over, 
har samtykket. Skeie benytter følgende eksempel på hvordan samtykke til selvtekt kan gis fra 
den som angrepet går ut over: A har kjøpt en melkeku av B. Kjøpsavtalen går ut på at A har 
rett til å velge hvilken ku i B`s buskap han vil ha og dette av alle kuene i som går ute i havnen 
samt at A har rett til å hente kuen selv. A velger den kua som B helst vil beholde. B nekter 
ham å ta denne kua, men A henter den og setter den inn i sitt fjøs. Dette er selvtekt som fører 
til en nyordning fordi A, ikke hadde kua i sitt fjøs, før han hentet den hos B. B´s samtykke, 
eller avtalen om kjøp, var grunnlaget for at denne handlingen var lovlig selvtekt. 

                                                                                                                                                   
16  Straffeloven 2005 §19 
17  NOU- 1992:23 s. 101 
18  NOU- 1992:23 s.100-105 
19  Andenæs (2004) s.192 
20  Ot. prp nr. 90 (2003- 2004) s. 107 
21  Andenæs (2004) s.192 
22  Skeie (1946) s.166-167 
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En mulig innvending mot Skeies eksempel kan kanskje være å si at eksempelet ikke nødven-
digvis beskriver selvtekt. Handlingen som A utfører kan kanskje også kalles oppfyllelse av 
avtalen mellom A og B. Dette slik at på tidspunktet når A henter kua så er dette i henhold til 
inngått avtale og ikke en selvtektshandling. 
 
Ved tyveri kreves at en gjenstand er borttatt i uberettiget vinnings hensikt, jf. straffeloven § 
275. Eieren kan ved privatsalg ha gitt samtykke til at den selvtektshandlende har borttatt gjen-
standen. Eksempelvis ved å ha solgt gjenstanden til den selvtektshandlende, og slik som i 
Skeies23 eksempel ovenfor, gitt den selvtektshandlende rett til selv å hente gjenstanden. I så 
tilfelle kan ikke den selvtektshandlende dømmes for tyveri. 
 
Jeg ser dette slik at hvis den selvtektshandlende henter eiendelen i huset til den tidligere eie-
ren, og dette til tross for at tidligere eier etter salget har nektet ham å gjøre dette, så forelå det 
likevel opprinnelig et samtykke. Det er i utgangspunktet ikke hensiktsmessig at selvtektshand-
lende skal ta seg inn i huset til andre private. I dette tilfellet hvor samtykket opprinnelig var 
gitt så kan dette imidlertid, avhengig av omstendighetene, kanskje anses som lovlig selvtekt. 
 
Spørsmålet om samtykke kan også melde seg i forhold til kjøp fra forhandler. Det kan tenkes 
at en student kjøper en datamaskin. Forhandleren garanterer at datamaskinen virker slik og 
lover å omlevere umiddelbart dersom så ikke skulle være tilfelle. Studenten tar den med hjem 
og oppdager at den ikke virker. Studenten drar tilbake til forhandleren og krever en ny tilsva-
rende datamaskin. Forhandleren nekter å levere ut ny vare siden studenten hadde kjøpt den 
siste av akkurat den typen. 
 
Studenten, som må ha datamaskinen for å skrive masteroppgave, har ikke tid til å reklamere 
og eventuelt kontakte Forbrukerrådet for å få hjelp. Gjennom å utføre privat rettshåndhevelse 
henter studenten en ny, tilsvarende datamaskin fra forhandlerens hylle. Studenten gir forhand-
leren beskjed om at han anser forhandlerens garanti som samtykke til at han har rett til å ta 
med seg en tilsvarende datamaskin. Spørsmålet blir så om studentens selvtektshandling er 
lovlig?  
 
Min vurdering av dette tilfellet er at det dreier seg om en nyordning. Dette fordi studenten 
ikke hadde kjøpt samme datamaskin, som han tok med seg, da han leverte den gamle tilbake. 
Studenten kan i ikke straffes for tyveri fordi han ikke har tatt med seg datamaskinen i uberet-
tiget vinnings hensikt, jf. straffeloven § 257. Likevel kan dette kanskje, som i Skeies eksem-

                                                
23 Skeie (1946) s.166-167 
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pel ovenfor, sees på som ledd i oppfyllelse av en avtale og ikke nødvendigvis som en selv-
tektshandling.  
 
2.2 Negotiorum gestio 
Man kan utøve selvtekt til fordel for seg selv eller andre, ifølge forarbeidene24 til straffeloven 
2005. Det må imidlertid normalt være slik at den berettigede ber en annen om hjelp til å gjen-
nomføre en selvtektshandling. Forarbeidene beskriver at unntak fra det normale kan fore-
komme. Dette i situasjoner hvor det haster og den selvtektshandlende ikke har tid til å få sam-
tykke fra den berettigede. I slike tilfeller vil selvtektshandlingen være negotiorum gestio eller 
uanmodet forretningsførsel.  
  
Et eksempel på slik uanmodet forretningsførsel kan være at den berettigede har blitt frastjålet 
eiendeler. En venn, av den berettigede, kommer over disse gjenstandene liggende gjemt bort i 
skogen. Vennen ser straks at eiendelene tilhører den berettigede men kan ikke ringe til verken 
politiet eller den berettigede fordi han mangler dekning på mobiltelefonen. I frykt for at gjen-
standene skal bli fjernet så tar han dem med seg på vegne av den berettigede. 
 
Min vurdering her er at vennen kan handle på den berettigedes vegne og ta eiendelene med 
seg. Hvis situasjonen er slik at han kommer over gjenstandene uten å kjenne eierens identitet 
bør han forsøke å varsle politiet. Dette før han eventuelt tar med seg gjenstandene og leverer 
disse til politiet. I dette tilfellet så er den handlende utenfor området til straffeprosesslovens § 
206, 1 ledd, siste punktum som gir enhver rett til å gjøre beslag.  
 
2.3 Villfarelse 
Det kan oppstå tilfeller hvor den selvtektshandlende tror seg materielt berettiget og således 
handler i villfarelse. Man kan være i faktisk villfarelse, etter straffelovens § 42, som regulerer 
situasjoner hvor en gjerningsperson har vært i uvitenhet om at en handling er straffbar eller 
om forhold som kan forhøye straffen. I så tilfelle skal dette ikke tilregnes ham. Dette med 
mindre gjerningspersonen har vært uaktsom og dette rammes av det aktuelle straffebudet. 
 
Hvis den selvtektshandlende, for eksempel, tror han er berettiget eier av en gjenstand og fra-
vender denne fra rette eier så kan den selvtektshandlende slippe straff. Straffeloven § 57 be-
stemmer at den som er i rettsvillfarelse kan frifinnes, straffen kan nedsettes eller han kan 
dømmes til en mildere straff. Det er antatt at det er svært strengt og for å frifinnes i medhold 
av rettsvillfarelse så må handlingen være unnskyldelig (aktsom). 
 

                                                
24 NOU- 1992:23 s. 103 
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I RG. 1998 s. 1317, som er mer utførlig omtalt under punkt 3.2, var en bilselger tiltalt for 
brudd på straffeloven § 260 vedrørende bilbrukstyveri. Retten la til grunn at han var i faktisk 
villfarelse etter straffeloven § 42:  
 
" Han gikk ut fra at B hadde plikt til å levere bilen til ham, at B rettsstridig unnlot dette, og at 
det i hans øyne var rene formaliteter som var til hinder for at han fikk gjennomført sin rett ved 
namsmannens bistand. En slik rettsvillfarelse må etter lagmannsrettens oppfatning anses som 
en villfarelse om prejudisielle rettsforhold som likestilles med faktisk villfarelse etter straffe-
loven §42. Ikke som en villfarelse om selve adferdsnormen som bedømmes etter straffeloven 
§57.  Han har etter dette ikke utvist forsett med hensyn til den omstendighet at B var beretti-
get til bilen." 
 
Jeg ser dette slik at bilselgeren var den profesjonelle parten og derfor var den som burde be-
nyttet myndighetenes bistand. Det kan tenkes at han burde lagt mer vekt på formalitetene enn 
han gjorde. Likevel er dommen i tråd med de subjektive betingelsene for straff og han skal 
ikke dømmes dersom han var i faktisk villfarelse.  
 
2.4 Identifikasjon 
Det kan, ifølge forarbeidene til straffeloven 200525, forekomme unntak fra prinsippet om at 
selvtektshandlingen må gå ut over den som krenker den berettigedes rett. Slikt unntak kan 
forekomme ved identifikasjon.  
 
Eksempelvis så kan det være slik at en tyv har stjålet en ring fra den berettigede. Ringen har 
tyven gitt til ektefellen. Den berettigede kan i prinsippet utøve lovlig selvtekt ved å rette ang-
repet mot ektefellen som besitter ringen. Dette fordi det nære forholdet mellom ektefeller kan 
begrunne identifikasjon mellom den rettskrenkende ektefellens handling og ektefellens ulov-
lige besittelse. 
 
Jeg ser det slik at selvtektsangrepet avhengig av omstendighetene kan bli urimelig overfor 
tyvens ektefelle. Hvis ektefellen er i god tro så kan denne oppfatte en gjenopprettende selv-
tekthandling som et angrep som utløser rett til nødverge. Spesielt hvis den berettigede benyt-
ter makt mot person for å ta ringen tilbake. 
 
 

                                                
25 NOU- 1992:23 s. 103 
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2.5 Straffutmålingsregler 
Retten kan benytte reglene om straffutmåling til å sette straffen ned eller la den bortfalle i 
tilfeller hvor det ikke er ønskelig å ilegge en straffbar selvtektshandling straff. Dette kan skje 
dersom grensen for hva som kan aksepteres som lovlig selvtekt er overskredet samtidig som 
handlingen kanskje likevel er forståelig. I Rt. 1989 s. 6426 så var gullsmedens handling for-
ståelig men ikke lovlig. De tiltalte hadde overtrådt grensen for lovlig selvtekt ved å snike seg 
inn i et privathus. Dommen blir behandlet grundigere nedenfor i punkt 3.2 
 
Straffeloven 2005 § 80 d) nr. 3. vil innføre en generell bestemmelse om at straffen kan nedset-
tes eller tas bort dersom grensen for lovlig selvtekt overskrides. Straffeloven 2005 § 80 d) nr.3 
bestemmer således at straffen kan nedsettes til under minstestraffen eller til en mildere type 
straff i slike tilfeller. Tilsvarende bestemmelse finnes for overskridelse av nødrett og nødverge 
i straffeloven 2005 § 80 d) nr. 1 og 2. 
 
Forarbeidene til straffeloven 200527 viser til at Straffeloven §§ 188, 2 ledd, 392 og 395 er 
særbestemmelser om straffeutmålingen ved selvtekt. Straffeloven § 188, 1 ledd er et straffe-
bud for den som borttar, flytter eller ødelegger et grensemerke eller setter ned falskt grense-
merke i rettsstridig hensikt. Straffeloven § 188, 2 ledd gir hjemmel for lavere strafferamme i 
situasjoner hvor den handlende mener at grensemerket er galt plassert. Eksempelvis hvis den 
selvtektshandlende flytter grensemerket til hva han mener er rett grense.  
 
Straffeloven §§ 392, 2 ledd og 395, 2 ledd, er forbud mot besittelseskrenkelse av løsøre og 
fast eiendom. Straffebudene bestemmer at den som tror seg materielt berettiget kan dømmes 
til bøter eller at straff kan falle helt bort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Dommen blir behandlet grundigere under punkt 3.2 
27 NOU- 1992:23 s. 102 
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3 Selvtekt som kodifisert straffrihetsgrunn 
I en høringsrunde28 til straffeloven 2005, vedrørende kodifiseringen29 av retten til lovlig selv-
tekt, hadde Politimesteren i Trondheim følgende innvending:  
 
"Det vil sannsynligvis bli reist veldig mange spørsmål omkring den fremtidige bruken av § 27, 
og det vil være en reell vurdering om hvorvidt rettstilstanden egentlig er tjent med at selvtekt 
legaldefineres i loven eller om det ikke hadde vært like greit å la begrepet sveve i straffsretts-
teorien slik det gjør idag." 
 
Spørsmålet blir derfor om selve kodifiseringen kan medføre at flere vil benytte selvtekt og 
utføre privat rettshåndhevelse? Etter forarbeidene30 medfører ikke Straffeloven 2005 § 19 et 
brudd med tidligere rett men en kodifisering av tidligere ulovfestet rett. Av denne grunn så 
har rettspraksis etter gjeldende rett fremdeles relevans for tolkningen av straffeloven 2005 § 
19. For å belyse denne problemstillingen vil det først tas utgangspunkt i eksisterende retts-
praksis. Deretter vil det bli foretatt en sammenligning av gjeldende rett og straffeloven 2005 § 
19. 
 
3.1 Rettspraksis etter gjeldende rett 
Det finnes få dommer om selvtekt og ingen Høyesterettsdom hvor tiltalte har blitt frifunnet 
med lovlig selvtekt som begrunnelse. Forarbeidene til straffeloven 200531 trekker frem at det 
er sjeldent noen anmeldes for selvtekt og at påtalemyndighetene, i tilfeller som blir anmeldt, 
er forsiktige med å forfølge slike saker. Det er lite rettspraksis på området og derfor vil retts-
praksis fra lavere instanser bli benyttet. I eksisterende rettspraksis har reelle hensyn blitt til-
lagt vekt. Dette fordi spørsmål om selvtekt kan oppstå i mange forskjellige situasjoner og det-
te slik at omstendighetene i hver situasjon vil måtte vurderes. 
 
3.1.1.1 RT. 1933 s. 1293 
Dommen gjaldt fem personer som var tiltalt etter straffeloven § 391, jf. §291 for å ha revet et 
gjerde. Straffeloven § 391 bestemmer at den som utfører eller medvirker til skadeverk (som 
nevnt i straffeloven § 291) straffes med bøter eller fengsel i 3 måneder dersom skaden var 
liten. Straffeloven § 291 regulerer hva skadeverk er og dette er å rettstridig ødelegge, skade, 
gjøre ubrukelig og å forspille en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.  
 

                                                
28 NOU- 2002:4 s.220 (utkastets § 27) 
29 Straffeloven 2005 § 19  
30 Ot. prp nr. 90 (2003- 2004) s. 422 
31 NOU- 1992:23 s.102 
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Grunneieren hadde satt opp gjerdet på et område hvor de tiltalte påstod beiterett. De tiltalte 
hadde ikke ødelagt materialene i gjerdet, men fjernet gjerdet grunnet beiteretten. Spørsmålet 
for Høyesterett var om de kunne straffes etter straffeloven § 391. Dommerne dissenterte 4 mot 
3 og fant at dommen fra lagmannsretten måtte oppheves. Dette fordi man ikke hadde tatt stil-
ling til om tiltalte hadde materiell rett til å kreve gjerdet fjernet. 
 
Førstvoterende uttaler følgende:  
" Legger man til grunn den forstaaelse av straffelovens 392 som jeg gjør gjeldende, er det 
ikke nødvendig at avgjøre om de tiltaltes forhold inneholder nogen ulovlig selvtekt, og jeg 
finner derfor ikke grunn til at ta standpunkt til dette spørsmaal. Jeg skal i denne forbindelse 
bare nevne, at efter de foreliggende oplysninger kan det være mulig at forholdet overhodet 
ikke inneholder nogen ulovlig selvtekt allerede av den grunn, at det kan være spørsmaal om at 
fastslaa, at der alene foreligger en avvergelse av at der etableres et forhold i strid med de 
tiltaltes rettigheter, ikke derimot om en avbrytelse av et allerede festnet forhold."  
 
Førstvoterende finner ingen grunn til å ta stilling til om dette dreier seg om en ulovlig selv-
tektshandling og viser til at handlingen kanskje ikke er ulovlig siden den var en avvergelse av 
at grunneierens oppsetting av gjerdet. Dette ville etablere en nyordning i strid med de tiltaltes 
rettigheter. Førstvoterende viser til at det, etter straffeloven §§ 291 og 391, ikke er nok at 
gjenstanden er i en annens besittelse - det må også foreligge en materiell krenkelse av den 
annens rett. I dette tilfellet mener førstvoterende at det ikke foreligger en materiell krenkelse 
siden oppførelsen av gjerdet var urettmessig: 
 
 " Jeg finner saaledes at dommen maa opheves fordi retten har gaatt ut fra at det ikke var 
nødvendig at avgjøre selve det materielle tvistspørsmaal mellem de tiltalte og fornærmede, 
nemlig om hvorvidt opførelsen av gjerdet var rettmessig." 
 
Dommer Alten (mindretall) gir i denne dommen uttrykk for en kritisk holdning til selvtekt: 
 
" Jeg kan heller ikke se annet enn at det vilde være et alvorlig tilbakeslag i rettsutviklingen, 
om civile rettstvister skulde kunne innledes ved selvtekt. Og jeg trør det vilde være lite heldig, 
om man gjennem selvtekt skulde kunne opnaa: dels at den som burde være saksøkt ved civilt 
søksmaal, tvinges til at optre som saksøker, dels ogsaa at fa tvistighetene avgjort, ialfall 
prejudicielt, gjennem straffesak paa offentlig bekostning."  
 
Sistvoterende dommer Evensen legger, i likhet med førstvoterende, vekt på at de tiltaltes 
handling ikke kunne ansees som rettsstridig: 
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"Hvorvidt en saadan avvergelse er rettstridig eller ikke, maa efter min mening bero på hvem 
av partene har den materielle rett paa sin side her hvor de tiltalte ikke har gaatt videre enn 
for øiemedet nødvendig. Hvorledes forholdet vilde ha stillet sig om der hadde gaatt en lengere 
tid hen og de tiltalte hadde gaatt til angrep paa et mere festnet forhold, er det efter min opfat-
ning ikke føie til at gaa nærmere inn paa." 
 
I dette tilfellet legger førstvoterende vekt på retten til nødverge. Dette ved å vise til at man 
kanskje kunne se det rivningen av gjerdet som en avvergende handling. Dommen ble imidler-
tid opphevet fordi herredsretten hadde gått ut fra at handlingen var rettsstridig etter Straffelo-
ven § 391 og uten å vurdere om tiltalte hadde materiell rett til å kreve gjerdet fjernet.  
 
Førstvoterende og sistvoterende nevner at handlingen ikke kan ansees som "rettstridig". Dette 
kan kanskje forstås slik at handlingen ikke var omfattet av straffebudet fordi den ikke var 
rettsstridig. Som begrunnelse for resultatet har imidlertid flertallet lagt til grunn at straffebu-
dene kun beskytter den materielt berettigede og ikke besitteren ( grunneieren var besitteren). 
Flertallet har i denne dommen benyttet lovteksten som rettskilde og funnet at handlingen ikke 
kunne anses for å være rettsstridig fordi  reglene kun verner den materielt berettigede. 
 
Flertallet har også nevnt at resultat kanskje kunne blitt annerledes dersom situasjonen hadde 
vært slik at oppsettingen av gjerdet var festnet og etablert. Da ville rivningen av gjerdet kunne 
blitt ansett som en nyordning. Her uttales det således noe om momentene i skillet mellom 
lovlig og ulovlig selvtekt. Likevel uten at domsbegrunnelsen gjenspeiler dette direkte.  
 
Denne dommen er ikke enstemmig, men også forarbeidene32  til straffeloven 2005 viser til 
denne dommen. Prejudikatverdien fremkommer blant annet gjennom at selvtekt drøftes og 
førstvoterende vektlegger at det ikke hadde blitt utført ulovlig selvtekt. Disse uttalelsene har 
hatt betydning for resultatet men uten at dette gjenspeiles i begrunnelsen. Man kan derfor se 
på disse uttalelsene fra Høyesterett som konstruert ratio decidendi. Dette slik at retten til lov-
lig selvtekt er den egentlige grunnen til at dommen ble opphevet. Dette på et rettsområde i 
utvikling hvor Høyesterett ser et behov for å oppstille noen momenter for rettens skjønn som 
kan følges senere. Et slikt middel kan Høyesterett bruke i sin rettsskapende funksjon.  
 
3.1.1.2 RT. 1935 s. 152 
Denne dommen  gjaldt tiltaltes rivning av et gjerde og gjenoppførelse av dette 1 fot lenger inn 
på eiendommen til fornærmede. Det ble tatt ut tiltale etter straffelovens §§ 396 og 397. Straf-
feloven § 396 ilegger straff for den som uten berettigelse bygger på, graver, sprenger, sår eller 

                                                
32  NOU- 1992:23 s. 102 
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planter, anlegger vei eller gangsti eller driver husdyr inn på grunn i en annens besittelse. Vide-
re så ilegges straff for den som rettstridig, eller som medvirker til dette, skader den berettigede 
eller mot den berettigedes forbud utøver rådighet over fast eiendom.  
 
Straffelovens § 397 bestemmer at bøter eller fengsel kan idømmes dersom den tiltalte, eller 
den som medvirker til dette, har overskredet sin rett overfor den medberettigede. Dette ved å 
utøve rådighet over fast eiendom i større utstrekning enn denne hadde adgang til eller for å ha 
utøvd en ulovlig rådighetsutøvelse. I herredsretten ble det vektlagt at den tiltalte ikke var be-
rettiget til å rive ned gjerdet på naboeiendommen og til å sette opp et nytt. Dette selv om veien 
ikke hadde vært så bred som tiltalte mente at han hadde krav på. Herredsretten uttaler følgen-
de: 
 
"Retten kan ikke være enig i den betraktning at en saadan selvtekt er rettmessig. Selv om man 
antar, at der er overgaatt siktede en rettskrenkelse ved at gjerdet staar for langt ut, saa har i 
ethvert fall siktede funnet sig i dette, helt fra han kjøpte sin eiendom for mere enn 20 aar si-
den, og det maa da ansees som grov selvtekt plutseligt at endre et saa gammelt forhold, og det 
uten at varsle fornærmede paa forhånd." 
 
Høyesterett opphevet enstemmig denne dommen siden herredsretten ikke hadde tatt stilling til 
om tiltalte hadde utført handlingen uten berettigelse:  
 
"Efter §396 er det en straffbarhetsbetingelse at handlingen er foretatt "uten berettigelse", det 
vil si at handlingen har vært materielt uberettiget." 
 
Herredsretten behandlet spørsmålet som en ulovlig selvtektshandling og la vekt på at, rivning-
en av gjerdet og oppførelsen av det nye gjerdet, var en nyordning. Dette fordi det opprinnelige 
gjerdet hadde stått slik i mer enn 20 år. Videre så ble det vektlagt at den tiltalte ikke hadde 
varslet fornærmede om sine planer og at det således var grov selvtekt å plutselig endre det 
festnede forhold. Det uttales følgende av Høyesterett: 
 
" Jeg vil sluttelig tilføie at herredsretten uttalelser om de subjektive betingelser for anvendelse 
av straff er uklare og. ufullstendige forsaavidt som det ikke derav med sikkerhets fremgaar, at 
retten har hatt en riktig opfatning av hvad der kreves for at der skal foreligge forsettlig over-
tredelse av straffelovens §§ 396 og 397. (...) Dette er imidlertid en uberettiget slutning, da 
andres mulige bestridelse av eller tvil om tiltaltes rett selvsagt ikke utelukker at han kan ha 
full grunn til at føle seg sikker paa at han hadde retten paa sin side." 
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Her vektlegger retten at tiltalte kan ha vært i villfarelse om retten og dette slik at han ikke 
forsettlig har brutt et straffebud. Dette må anses som grunnen til at Høyesterett her har opphe-
vet dommen uten å kommentere spørsmålet om selvtekt. 
 
Høyesterett vurderte dette tilfellet slik at de subjektive vilkårene for straff ikke var tilstede. 
Resultatet kunne blitt annerledes hvis disse hadde vært tilstede. Da kunne dette tilfellet ha blitt 
vurdert slik at etableringen av en nyordning ikke ville vært rettmessig. Dette spesielt med tan-
ke på at gjerdet som ble revet hadde stått slik i mer enn 20 år. Dette vil vært i tråd med dom-
men ovenfor i Rt. 1933 s. 1293 hvor det uttales at ved etablerte forhold vil en forandring kun-
ne bli ansett som en nyordning. Lovlig selvtekt  må være gjenopprettende. Hvis de subjektive 
betingelser for straff ikke foreligger så skal imidlertid ikke tiltalte dømmes. 
 
3.1.1.3 RT. 1940 s. 201 
Her forelå en grensetvist mellom flere bønder. En av bøndene hadde satt opp et gjerde for å 
stenge dyrene fra naboeiendommen ute. Nabobøndene sendte et varsel til bonden som hadde 
satt opp gjerdet. Varselet inneholdt krav om at gjerdet måtte fjernes og flyttes til riktig grense. 
Bonden som hadde satt opp gjerdet handlet ikke etter at varselet var mottatt.  
 
Bøndene ble tiltalt for brudd på Straffelovens § 291. Dette straffebudet bestemmer at den som 
rettstridig ødelegger, skader, ubrukeliggjør eller forspiller en gjenstand, som helt eller delvis 
tilhører en annen, straffes for skadeverk. Høyesterett opphevet dommen fra Herredsretten 
fordi spørsmålet, om de tiltalte hadde materiell rett til å kreve gjerdet fjernet, ikke hadde blitt 
avklart. Førstvoterende viser til Rt. 1933 s. 1293 og uttaler at spørsmålet i prinsippet er likt i 
de to sakene. Dommer Evensen legger vekt på at det var fornærmede som først tok seg til 
rette. De tiltaltes handling var en avvergelse av at fornærmede etablerte et angivelig ulovlig 
forhold:  
 
"Jeg har videre forstått herredsrettens dom derhen, at de tiltalte ved sin beskadigelse eller 
ubrukbargjørelse av gjerdet ikke gikk videre enn naturlig for deres øyemed, nemlig å gjen-
opprette den tidligere tilstand."  
 
Dommer Evensen legger også vekt på at de tiltalte, ved å rive gjerdet, hadde avverget en ulov-
lighet fra fornærmedes side og gjenopprettet den tidligere tilstanden. Dommen fra herredsret-
ten oppheves av Høyesterett, fordi det ikke hadde blitt tatt stilling til, hvem av partene som 
hadde materiell rett. Annenvoterende, Dommer Fougner, slutter seg til førstvoterende med 
hensyn til at straffeloven § 291 regulerer overtredelser hvor materiell rett er krenket. Det vises 
til lovforarbeidene til straffelovens § 291 og Dommer Fougner uttaler om disse:  
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"Det fremgår herav, på den ene side at lovkommisjonen ikke ville oppstille noe generelt straf-
febud mot selvtekt, på den annen side at selvtektshandlinger forutsettes betingelsesvis å ram-
mes av straffebud som omfatter annet og mer enn nettopp selvtekt, nemlig for så vidt de hand-
linger hvorigjennom selvtekten realiseres fyller vedkommende lovovertredelses gjerningsinn-
hold."   
 
Her tas utgangspunkt i at det ikke finnes noe generelt straffebud mot selvtekt i straffeloven og 
at en selvtektshandlende kan straffes dersom han, ved selvtekten bryter et straffebud. Dommer 
Fougner går videre til lovteksten i straffeloven § 291 og skriver at straffebudet gjelder uav-
hengig av hvem som besitter gjenstanden. Videre så knytter, han at ødeleggelsen av gjenstan-
den må være "rettsstridig", til hvem som har materiell rett:  
 
"og dette "rettsstridig" må etter mitt skjønn da åpenbart oppfattes som siktende på den mate-
riellrettslige situasjon."  
 
Dommer Fougner  sammenligner straffeloven § 391 med straffeloven §§ 392 og 395 og utta-
ler at, hvis det var meningen at straffeloven § 391 skulle bestemme at selvtektshandlinger var 
straffbare i likhet med straffeloven §§ 392 og 395, så ville også straffeloven § 391 hatt en 
tilleggsbestemmelse om at straffen kunne gjøres mildere eller føre til straffrihet hvis hand-
lingen var utført på bakgrunn av å gjøre en virkelig eller formentlig rett gjeldende. Dommer 
Fougner finner støtte for dette i juridisk litteratur og ser det slik at straffeloven § 291 kun ret-
ter seg mot den materielle rettskrenkelse:  
 
" jeg slutter meg til førstvoterendes konklusjon uten at det for meg blir nødvendig å la stand-
punkt til om de domfeltes forhold rettelig ville kunne oppfattes som en forsvarlig og derfor 
lovlig selvtekt." 
 
Mindretallet ved tredjevoterende Dommer Broch mener at eierforholdet til den omstridte ei-
endommen var uklart og at man burde fått en avklaring på dette gjennom vanlig rettergang:  
 
" Å oppstille den ytterligere betingelse for straffbarheten at Sundbys eierrett til grunnstykket 
måtte være bevist (eller bevis være ført for de domfeltes ikke-rett), ligger etter min mening 
utenfor straffebudet således som det er utformet."  
 
I tillegg så vektla tredjevoterende at gjerdet hadde stått oppført i 3-4 måneder og at de tiltalte 
først hadde protestert en og en halv måned før gjerdet ble revet ned. 
 
 På denne måten, ved å oppheve dommen fordi herredsretten ikke hadde tatt standpunkt til 
hvem som var materielt berettiget, unngår Høyesterett å benytte lovlig selvtekt som begrun-
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nelse for frifinnelsen. Begrunnelsen er gitt i form av konstruert ratio decidendi og dommen 
viser til prejudikatet i Rt. 1933 s.1293 hvor samme metode ble benyttet.  
 
3.1.1.4 RT. 1953 s. 181 
Situasjonen var at to brødre hadde fjernet samt tatt besittelse i fire garn og en båt fra et fiske-
vann. De tiltalte mente å ha enerett på å fiske i vannet. Brødrene var dømt for brudd på straf-
feloven § 392, 1 ledd i Herredsretten. Straffeloven § 392, 1 ledd bestemmer at fengsel inntil 3 
måneder eller bøter kan idømmes dersom noen rettsstridig setter ser selv eller andre i besittel-
se av en løsøregjenstand. Høyesterett mente at forholdet ikke ble rammet av straffeloven § 
392 og heller ikke av straffeloven § 393. Straffeloven § 393 bestemmer at den som rettstridig 
bruker eller forføyer over løsøregjenstand(er) som tilhører en annen, og slik at eieren påføres 
tap eller uleilighet, kan idømmes bøter 
 
Førstvoterende savnet, i domsgrunnene fra Herredsretten, faktaopplysninger om hvor lenge de 
fornærmedes garnfiske hadde pågått, om de hadde rett til å ha båt i vannet (uavhengig av ret-
ten til å fiske i vannet) og hvor lenge båten faktisk hadde vært der. Førstvoterende uttaler:  
 
"Jeg nevner her som et moment av betydning spørsmålet om hvorvidt de domfeltes inngripen 
alene kan karakteriseres som en avvergelse av at der etableres en tilstand som stred mot de-
res formodede rettigheter, eller om den innebar en avbrytelse av et allerede festnet forhold."  
 
Førstvoterende bruker uttrykket avvergende og ikke gjenopprettende. Dette i forbindelse med 
vurderingen av om dette var etablering av en tilstand som ville stride mot retten de tiltalte 
mente å ha. Dette er kanskje et uttrykk for om, hvis retten hadde fått opplyst alle fakta i 
domsgrunnene fra Herredsretten, så ville en eventuell frifinnelse blitt begrunnet med nødver-
ge og ikke selvtekt. (Se også, de ovenfor nevnte dommene i Rt. 1933 s. 1293 og Rt. 1940 s. 
201 hvor begrepet avvergelse også er benyttet.) Dette dersom Høyesterett, etter å vurdert alle 
fakta i saken, ville kommet frem til at brødrene var materielt berettiget. 
 
I denne saken ble dommen opphevet fordi Herredsretten ikke hadde stilling til om brødrene 
hadde opptrådt rettstridig. Herredsretten hadde ikke tatt stilling til om de tiltalte hadde over-
skredet grensen for lovlig selvtekt. Dette siden de nektet å tilbakelevere de fire fiskegarnene 
og båten til den rettmessige eieren. De kunne kanskje nekte eieren å benytte disse fiskered-
skapene men det er ikke sikkert, at det ville blitt akseptert som lovlig selvtekt, at de tiltalte 
beholdt fiskeredskapene. 
 
3.1.1.5 RT. 1989 s.64 
I denne dommen hadde en gullsmedforretning over lengre tid blitt utsatt for tyverier. Gulls-
meden hadde mistanke til tyvens identitet. Da han iakttok den mistenkte iferd med å stjele fra 
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en annen forretning var han ikke lenger i tvil. Gullsmeden ba politiet om å foreta en ransaking 
hos den mistenkte kvinnen. Politiet mente at vilkårene for ransaking ikke forelå.  
 
Gullsmeden tok da kontakt med to bekjente og ba de om å hjelpe med å fremskaffe bevis. De 
tre dro hjem til den mistenkte kvinnen samme kveld. De utgav seg for å komme fra vannver-
ket og ble sluppet inn i huset med sikte på å kontrollere rørene. Gullsmeden snek seg opp på 
soveværelset og fant smykker som hadde blitt stjålet fra hans butikk. Den mistenkte kvinnen 
ble dømt for tyveriet av smykkene. 
 
Gullsmeden og rørleggerne ble tiltalt etter straffelovens § 355, 1 ledd som bestemmer at den 
som uberettiget, eller som medvirker til dette, sniker seg inn i eller tross for forbud trenger inn 
i hus, fartøy, jernbanevogn, motorvogn eller luftfartøy eller på annet tillukket sted straffes 
med bøter eller fengsel i 3 måneder. De tiltalte ble dømt for å ulovlig ha sneket seg inn i noen 
andres hus. Det blir uttalt i dommen at den vanlige borger nok vil ha forståelse for handlingen 
som disse utførte, men at dette var utover grensene for hva som kan aksepteres som lovlig 
selvtekt.  
 
Det ble også vektlagt at det ikke bare var den mistenkte kvinnens husfred som ble forstyrret. 
Høyesterett kommenterer henvisningen til juridisk teori om at selvtektshandlingen var lovlig 
fordi tiltalte hadde gjenopprettet en tidligere tilstand. Dette ble ikke tillagt vekt av Høyeste-
rett. Førstvoterende uttaler følgende: 
 
"Domstolene må imidlertid trekke grensene for den private selvtekt som kan ansees lovlig, ut 
fra en vurdering av hvilke konsekvenser det kan få om borgerne tar rettshåndhevelsen i egen 
hånd når de- med eller uten grunn- er utilfreds med politiets eller påtalemyndighetens retts-
håndhevelse. I det tilfelle vi her har for oss, finner jeg at det var uberettiget av de domfelte å 
skaffe seg adgang til boligen på den måten de gjorde, selv om hensikten var å skaffe stjålne 
gjenstander tilbake." 
 
Høyesterett setter her en grense for hva som kan ansees som lovlig selvtekt. Det uttales føl-
gende om straffen for overtredelsen av straffeloven § 355, 1 ledd: 
 
"Jeg mener, på samme måte som herredsretten, at de domfelte her har gått lenger i retning av 
privat rettsforfølgning enn samfunnet kan tillate, og at domfellelsen for så vidt må oppretthol-
des. Etter omstendighetene anser jeg det imidlertid som tilstrekkelig at dette syn markeres ved 
at idømmelse av straff utsettes for alle de tre domfelte med vanlig prøvetid, jf. straffelovens § 
52 nr.1. Anken over straffutmålingen blir således å ta til følge."  
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De tiltalte fikk således utsettelse av straff med en prøvetid på 2 år istedenfor bøter, subsidiært 
fengsel. 
 
Denne dommen er enstemmig og av nyere dato enn tidligere rettspraksis om selvtekt. Dom-
men legger vekt på at man kan forstå handlingene til gullsmeden men uten at disse, av hensyn 
til hva samfunnet kan anerkjenne som tillatt privat rettshåndhevelse, kan aksepteres som lov-
lige. Det fremkommer at handlingen, sett fra en vanlig borgers øyne, vil kunne være forståelig 
men at dette likevel ikke kan aksepteres som lovlig selvtekt.  
 
Man kan forstå at gullsmeden utførte handlingen fordi denne resulterte i at den mistenkte 
kvinnen ble straffet samt at gullsmeden fikk tilbake de stjålne eiendelene. Forståelsen, for 
handlingen, kommer kanskje frem ved at de tiltalte fikk straffutsettelse istedenfor å bli idømt 
bøter, eventuelt fengsel for handlingen 
 
Denne dommen viser også i hvor liten grad som selvtekt aksepteres i norsk rett. Det er en 
svært snever adgang til å utføre lovlig selvtekt.. Høyesterett benytter også reelle hensyn som 
begrunnelse for resultatet ved å legge vekt på hvilket ansvar retten har for å trekke grensene 
for tillatt privat rettshåndhevelse og følgene av dette. Resultatets godhet for hele samfunnet 
spiller således inn ved vurderingen i denne dommen. Dette fordi private kanskje kan være 
misfornøyde med politiets arbeid og ressursbruk i enkelttilfeller.  
 
3.1.1.6 RG. 1991 s. 1151 
Denne dommen gjaldt bileiers krav om tilbakebetaling av borttauingsgebyr. Saksøker hadde 
parkert ulovlig på privat område. Området hadde varselskilt merket med at ulovlig parkerte 
biler ville bli fjernet. Retten vektla at det ikke var nødvendig å ta stilling til tilbakeholdsretten 
siden denne ikke var tvistegjenstand. Dersom grunneier hadde forsøkt å holde bilen tilbake, 
dvs. ikke levere den tilbake til rettmessig eier ville sannsynligvis retten til lovlig selvtekt være 
overskredet, jf. Rt 1953 s. 181. Lagmannsretten uttaler følgende: 
 
"Når rettsordenen i utgangspunktet ikke tillater selvtekt, er det ut fra forutsetningen om at det 
står et lovlig, offentlig håndhevingsapparat til disposisjon for rettighetshaveren. Denne forut-
setning synes i realiteten å svikte når det gjelder retten til å få fjernet ulovlig parkerte biler i 
Oslo." 
  
Det legges vekt på at politiet ikke hadde kapasitet til å bistå grunneier i borttauing av ulovlig 
parkerte biler. Dette var hovedgrunnen til at borttauingen ble ansett som lovlig selvtekt i dette 
tilfellet. Dommen vektlegger også at selvtekten var gjenopprettende og ikke etablerte noen 
nyordning. I tillegg ble det vektlagt at selvtekten ble gjennomført uten makt mot person. 
 



20 
 

Dommen er sivilrettslig og ikke en straffedom. Den benyttes likevel her fordi flere momenter 
i hva som kan anerkjennes som lovlig selvtekt vektlegges. Den har som rettskilde begrenset 
vekt fordi den er avsagt av Lagmannsretten. Dommen illustrerer at  det var avgjørende for 
retten at politiet ikke hadde kapasitet og at avgjørelse gjennom domstolene eller namsmyn-
dighetene ikke var en brukbar praktisk løsning i denne situasjonen.  
 
3.1.1.7 RG. 1998 s. 1317 
Daglig leder av et bilforhandlerfirma ble tiltalt etter straffelovens § 260 for å ha hentet en bil 
tilbake fra kjøperen. Dette fordi kjøperen hadde misligholdt kredittkjøpsavtalen. Straffelovens 
§ 260 setter straff for den som rettsstridig, uten å tilhøre den berettigedes husstand eller uten å 
være i den berettigedes tjeneste og for medvirkning, tar en motorvogn og bruker eller forføyer 
over denne. 
 
Lagmannsretten la til grunn at daglig leder ikke kunne straffes etter straffelovens § 260. Dette 
fordi spørsmålet om hvem av partene som var berettiget til bilen måtte løses gjennom sivilt 
søksmål. Det oppstilles spørsmål om daglig leder ved å hente bilen utførte selvtekt: 
 
 "I nærværende sak er det ikke spørsmål om hvem av to parter som er berettiget i forhold til 
en utenforstående tredjemann, men om en rettstvist mellom to pretendenter til bilen hvor den 
ene egenmektig har tilvent seg rådigheten over den." 
 
Lagmannsretten fortsetter ved å tolke straffelovens § 260 og legger vekt på følgende: 
 
 "Slik lagmannsretten ser det, er det gode grunner for å undergi straffeloven §260 en viss inn-
skrenkende fortolkning, slik at den ikke kommer til anvendelse på et slikt tilfelle av egenmek-
tig opptreden i et omtvistet mellomværende som nærværende sak gjelder- og det uansett hvor-
dan man i ettertid bedømmer det materielle rettsforhold."  
 
Lagmannsretten tar utgangspunkt i at straffebudet kan tolkes innskrenkende og dette slik at 
gjerningsbeskrivelsen ikke dekker daglig leders selvtektshandling. Hvem som har materiell 
rett må bestemmes i ettertid, ifølge lagmannsretten. Denne argumentasjonen strider mot tidli-
gere Høyesterettspraksis hvor straffedommer oppheves fordi underinstansene ikke har tatt 
stilling til hvem som har materiell rett. Her sier lagmannsretten at det ikke nødvendigvis er 
slik at den selvtektshandlende måtte ha materiell rett på tidspunktet for handlingen. Kravet om 
forsett forelå imidlertid ikke i dette tilfellet:  
 
" Lagmannsretten forankrer imidlertid ikke sin avgjørelse i et slikt generelt synspunkt, idet 
man finner at de subjektive vilkår for straff ikke er til stede etter straffeloven §260 på grunn 
av at tiltalte ikke har utvist nødvendig forsett." 
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Lagmannsretten dømte daglig leder for brudd på straffeloven § 392. Dette straffebudet be-
stemmer at den som rettsstridig, eller medvirker til, å sette seg eller noen andre i besittelse av 
en løsøregjenstand med verdi over kr. 10, straffes med bøter eller fengsel i 3 måneder. Straffe-
loven § 392, 2 ledd bestemmer at for den som har handlet, for å gjøre en virkelig eller for-
mentlig rett gjeldende, så kan straffen bortfalle eller man kan ikke ilegge høyere straff enn 
bøter. Lagmannsretten reiser følgende spørsmål:  
 
"I forhold til straffeloven § 392 oppstår spørsmål om handlingen er rettmessig på grunn av 
lovlig selvtekt." 
 
For å ta stilling til, om den daglige lederen kan dømmes etter straffeloven § 392, så tar lag-
mannsretten først utgangspunkt i lovtekstens rettsstridsreservasjon:  
 
"Lovens utforming taler mot at selvtekt utover dette kan medføre straffrihet etter rettstridsre-
servasjonen i første ledd fordi handlingen likefrem anses rettmessig."  
 
Her vektlegger lagmannsretten at en handling som ikke er "rettsstridig" ikke vil stride mot 
gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 392 - handlingen kan således være rettmessig og der-
med lovlig selvtekt hjemlet direkte i straffebudet. Lagmannsretten viser uttaler følgende: 
 
" Det rettskildemessige grunnlaget for selvtekt som generell straffrihetsgrunn må sies å være 
noe spinkelt. I nyere strafferettsteori er det likevel enighet om at privat rettshåndhevelse un-
der snevre vilkår er rettmessig utenom nødverge- og nødrettstilfellene." 
 
Her behandler lagmannsretten spørsmålet om selvtekt er en straffrihetsgrunn på lik linje med 
nødverge og nødrett. Det vises også til forarbeidene til straffeloven 200533 og at kommisjonen 
har foreslått en kodifisering av selvtekt i utkastets § 2734. Dette er en interessant henvisning 
siden man her, for å komme frem til hva som er gjeldende rett (etter straffeloven) henviser til 
hva som vil bli gjeldende rett når straffeloven 2005 ikrafttrer. Lagmannsretten finner støtte for 
dette i tidligere rettspraksis og viser til blant annet Rt. 1940 side 201, jf. ovenfor.  
 
Spørsmål kan reises om dette er et riktig syn på selvtekt som alminnelig straffrihetsgrunn. 
Dette siden dommen i Rt. 1940 s. 201 var en av dommene som ble opphevet fordi underin-
stansen ikke hadde vurdert hvem som hadde materiell rett. Imidlertid har dommens begrun-

                                                
33 NOU- 1992:23 s.100-105 
34 Straffeloven 2005 § 19 
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nelse konstruert ratio decidendi for lovlig selvtekt og dette slik at Høyesterett har tolket nød-
vergeretten utvidende ved å legge vekt på at de tiltaltes handling var "avvergende". På bak-
grunn av henvisningen til nødvergeretten er det vanskelig å se at denne dommen kan støtte 
synet på at selvtekt er anerkjent som en generell straffrihetsgrunn.  
 
Det vises også til Rt. 1989 s. 64 og denne dommen kan kanskje sies å være et skritt i retning 
av å behandle selvtekt som en egen ulovfestet straffrihetsgrunn. Her behandler Høyesterett 
selvtekt som en innsigelse til straff uten å kommentere hjemmelen. Dette samtidig som gren-
sen for den lovlige selvtekt trekkes ut fra reelle hensyn. 
 
Samtidig så kan lagmannsrettens henvisning, til forarbeidene til straffeloven 200535, under-
støtte et syn på selvtekt som alminnelig straffrihetsgrunn. Etter straffeloven 2005 § 19 blir 
selvtekt kodifisert som en generell straffrihetsgrunn når loven ikrafttrer. Dersom man ser på 
spørsmålet om selvtekt som generell straffrihetsgrunn og uavhengig av tidsperspektivet, mel-
lom gjeldende rett og straffeloven 2005, kan man imidlertid kanskje etter gjeldende rett be-
handle selvtekt som en generell straffrihetsgrunn. 
 
Videre tar lagmannsretten utgangspunkt i at det er et minimumsvilkår for lovlig selvtekt å ha 
materiell rett. Det legges også til grunn at en selvtektshandling er lovlig når den blir foretatt 
for å gjenopprette en tidligere tilstand. Lagmannsretten tar ikke stilling til om en selvtekts-
handling må være gjenopprettende for å anerkjennes som lovlig og lar dette spørsmålet stå 
åpent. Lagmannsretten vektlegger til slutt at daglig leders handling ikke er lovlig selvtekt 
samt heller ikke noe "grensetilfelle" mellom lovlig og ulovlig selvtekt. Om dette uttaler lag-
mannsretten følgende:  
 
"A hadde solgt en bil på avbetaling, og B hadde således i utgangspunktet rett til å råde over 
den som eier. Det dreier seg derfor ikke om gjenopprettelse av en lovlig tilstand som var for-
rykket ved et rettsbrudd fra Bs side, men om etablering av en nyordning i henhold til As hev-
ning av avtalen men krav om tilbakelevering. Alene av den grunn følger at selvtekt normalt 
må anses utillatelig. Lagmannsretten legger for sin del ytterligere vekt på at en bilforhandler 
som profesjonell part må henvises til å følge den korrekte prosessuelle fremgangsmåte ved 
mislighold fra kjøperens side. Reglene om dette er uttrykk for lovgivers avveining mellom 
kjøper - og selgersiden."  
 
Her blir den profesjonelle part i avtaleforholdet ansett å være den som burde være nærmest til 
å få tvisten avklart gjennom rettergang. Lovgivers vilje er uttrykt i de prosessuelle reglene 

                                                
35 NOU- 1992:23 s. 100-105 
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som skal følges av partene og vedtagelsen av disse må være bestemmende for hvordan en 
selger ved betalingsmislighold skal gå frem.  
 
Denne dommen er fra lagmannsretten og den har derfor begrenset rettskildemessig vekt. Dette 
kanskje mest i forhold til selve utledningen av selvtekt som generell straffrihetsgrunn fordi 
dette ikke er gjort av Høyesterett. På den annen side så er dommen relativt ny og den viser til 
forarbeidene36 til straffeloven 2005. De reelle hensyn som er vektlagt, ved at daglig leder bur-
de fulgt de prosessuelle regler, viser hvor snever adgangen til lovlig selvtekt er. 
 
3.1.1.8 RG. 2006 s. 1537 
Her hadde utleieren hevet leieforholdet pga. mislighold fra leietakerens side. Utleieren tok seg 
inn i leieobjektet og fjernet leietakerens eiendeler. Leietakeren krevde å gjeninnsettes i leie-
forholdet ved midlertidig forføyning. Retten la til grunn at det ikke var nødvendig for leieta-
keren å føre bevis for et materielt krav om retten til å fortsette leieforholdet. Det ble derfor 
vektlagt som et tilstrekkelig krav at utleieren skulle følge de prosessuelle reglene for å avslut-
te leieforholdet på lovlig måte. Det uttales i dommen : 
 
"Selvtekt i form av utkastelse er riktignok i prinsippet straffbart etter straffeloven §395 (ulov-
lig besittelsestagelse av fast eiendom) og dessuten etter §392 (ulovlig besittelsestagelse av 
løsøre) i den utstrekning det tas hånd om løsøret, helt uavhengig av om utleieren har materi-
ell rett til å anse leieforholdet avsluttet, jfr. straffutmålingsregelen i bestemmelsens annet 
ledd. Men man kan trygt regne med at politiet, iallfall i Oslo, raskt vil henlegge en eventuell 
anmeldelse. Adgangen til å reise privat straffesak har i slike tilfeller bare akademisk interes-
se."  
 
Dommen illustrerer også at saker med spørsmål om selvtekt ofte henlegges. Det er imidlertid 
også vektlagt i dommen at leietakere ikke alltid vil få medhold i gjeninnsettelse i leieforhold 
ved midlertidig førføyning: 
 
"Dette innebærer ikke at leietakeren i ethvert tilfelle av selvtektsutkastelse må få medhold i en 
begjæring om gjeninnsettelse ved midlertidig forføyning; midlertidig forføyning er betinget av 
at det også foreligger sikringsgrunn og at hensynet til saksøkte (utleieren) ikke gjør midlerti-
dig forføyning til et uforholdsmessig inngrep, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 15-2, annet ledd. 
Det vil dermed iallfall ikke være grunnlag for slik midlertidig forføyning hvor utleieren på sin 
side åpenbart ville ha fått medhold i en begjæring om utkastelse ved midlertidig forføyning." 
 

                                                
36 NOU- 1992:23 s. 100-105 
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Denne kjennelsen er sivilrettslig men utleierens selvtektshandling kunne blitt straffet etter 
straffeloven § 395, 1 ledd ( besittelseskrenkelse av fast eiendom). Kjennelsen viser også hvor-
dan slike tilfeller ofte henlegges av politiet. Den har begrenset rettskildemessig vekt fordi den 
er avsagt av tingretten. På den annen side er kjennelsen av nyere dato. 
 
3.1.1.9 LG-2012-160874 
Dommen gjaldt et tilfelle hvor tiltalte ikke var materielt berettiget. Situasjonen var at tiltalte 
begjærte seg frifunnet grunnet nødverge, subsidiært selvtekt. Tiltalte hadde fått erstatning fra 
sitt forsikringsselskap for en kollisjonsskade. Selskapet hadde overtatt eiendomsretten til kjø-
retøyet og solgt dette videre til et bilopprettingsfirma. Tiltalte var således ikke materielt beret-
tiget og ikke i villfarelse siden han hadde overført eierrettighetene til forsikringsselskapet. 
 
 Forsikringsselskapet hadde ikke endret det formelle og  tiltalte var fremdeles var oppført som 
eier i motorvognregisteret. Tiltalte forledet bilopprettingsfirmaet til å gi ham bilen for prøve-
kjøring og leverte den ikke tilbake. Tiltalte forsøkte å selge bilen. Lagmannsretten uttaler føl-
gende om tiltaltes innsigelse til straff: 
 
"Selvtekt er nært beslektet med nødverge, med den forskjell at det ikke foreligger "retsstridigt 
angrep. At en person tar seg til rette og skaffer seg tilgang til eiendeler han mener å ha en 
rett til uten å følge de fremgangsmåter som følger av loven kan sjelden anes som en lovlig 
selvtekt. Rettssystemet bygger på det prinsipp at systemets regler skal følges, da er det lite 
rom for handlinger som setter til side disse reglene.(......) I stedet for å undersøke hvilke mu-
ligheter rettssystemet gav ham til å sikre seg har tiltalte lagt en plan for hvordan han retts-
stridig kunne skaffe seg besittelsen av bilen. Dette er ikke en lovlig selvtekt." 
 
Dommen illustrerer hva som ikke er lovlig selvtekt og at det er et krav om materiell beretti-
gelse. Den er avsagt av Lagmannsretten men viderefører tidligere rettspraksis fra Høyesterett 
mht. kravet om materiell rett. Dommen er bare to år gammel. 
 
3.1.1.10 Oppsummering  
Rettspraksis har i tilfeller hvor det ville være naturlig å frifinne begrunnet med lovlig selvtekt 
frifunnet på annet grunnlag. Gradvis har rettspraksis anerkjent lovlig selvtekt som en innsigel-
se til straff. Dette indirekte ved å oppheve lavere instansers dommer og begrunnet disse med 
at det ikke var tatt stilling til hvem som var materielt berettiget. Eksempelvis ved at avvergen-
de nødverge tolkes utvidende, jf. Rt. 1933 s. 1293. Denne dommen er et prejudikat hvor retten 
til lovlig selvtekt fremkommer gjennom konstruert ratio decidendi.   
 
Deretter har rettspraksis beveget seg til å anerkjenne muligheten for at selvtekt er en alminne-
lig straffrihetsgrunn på lik linje med nødrett og nødverge, jf. Rt. 1989 s. 62. Dette tydeliggjø-
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res ved at nyere rettspraksis vektlegger forarbeidene til Straffeloven 200537 når retten skal 
finne frem til hva som er gjeldende rett, jf. RG. 1998 s. 1317. I denne dommen ble også an-
ledningen til å tolke straffebud innskrenkende vurdert.  
 
Rettspraksis har trukket opp noen retningslinjer for vurderingen av lovlig selvtekt: selvtekts-
handlingen må være gjenopprettende, den berettigede må ha materiell rett og dette må avveies 
mot muligheten til bistand fra myndighetene. Nyere dommer har vektlagt som avgjørende for 
lovlig selvtekt at det ikke har vært mulig å gjennomføre en handling med myndighetens hjelp 
og at en betingelse for lovlig selvtekt er materiell rett, jf. RG. 1991 s. 1151 og LG-2012-
160874 (i denne dommen var ikke tiltalte materielt berettiget). 
 
Min oppfatning av rettspraksis er at det kan være enklere å anerkjenne lovlig selvtekt i situa-
sjoner hvor spørsmålet oppstår ved eksempelvis rivning av gjerder enn i mer alvorlige saker. 
Fokuset på sakens godhet (reelle hensyn) mht. det spesielle i nettopp den angjeldende situa-
sjonen har blitt betydelig vektlagt i rettspraksis. Likevel slik at dette gjøres med tanke på 
hvordan grensen mellom den lovlige og ulovlige selvtektshandling må trekkes ut fra hva sam-
funnet kan anerkjenne. I situasjoner hvor private aktivt begynner å etterforske saker selv og 
foreta husransaking hos andre private har Høyesterett satt grensen for hva som er lovlig selv-
tekt. Innsniking i andres private boliger er mer alvorlig enn å rive ned et gjerde. Private må 
også i utgangspunktet akseptere at politiet kan henlegge saker og dette selv om de føler seg 
urettmessig behandlet.  
 
3.2 Vil det bli forskjeller mellom gjeldende rett og straffeloven 2005 §19? 
For å belyse problemstillingen, om selve kodifiseringen38 vil  medføre at flere utfører selvtekt, 
vil det bli foretatt en sammenligning av gjeldende rett og straffeloven 2005 § 19. Dette for å 
belyse eventuelle avvik mellom gjeldende rett og straffeloven 2005 § 19. Avslutningsvis vil 
det bli konkludert. 
 
3.2.1 Materiell rett 
Forarbeidene39 til straffeloven 2005 § 19 krever at den som utfører selvtekten har materiell 
rett. Dette er en forutsetning for at handlingen skal kunne vurderes som lovlig. Den selvtekts-
handlende må ha materiell rett- dvs. en objektiv reell rett som grunnlag for selvtekten.  
 
Rettspraksis, etter gjeldende rett og juridisk teori, vektlegger også at den selvtektshandlende 
må ha materiell rett. Flere dommer har, som ovenfor beskrevet, blitt opphevet fordi underin-
                                                
37 NOU- 1992:23 s. 100-105 
38 Straffeloven 2005 § 19 
39 NOU- 1992:23 s. 103-104 
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stansene ikke hadde vurdert tiltaltes innsigelse om materiell rett. Å være berettiget, eller å ha 
materiell rett, er likevel ikke tilstrekkelig. Forarbeidene40 til straffeloven 2005 nevner at det 
kan være nødvendig for den selvtektshandlende å gjøre, den som angrepet vil gå ut over, 
oppmerksom på retten som den selvtektshandlende mener å ha. I Rt. 1933 s. 1293 så varslet 
bøndene grunneieren.  
 
Jeg ser dette slik at det kan være hensiktsmessig å oppstille et krav om varsel. Dette slik at 
den berettigede varsler den som angrepet går ut over i forkant. Et varsel før selvtekten utføres 
vil kunne bidra til å oppklare om den selvtektshandlende faktisk har materiell rett eller ikke. 
Dette kan også medføre mindre risiko for at konflikter blir større som en følge av selvtekts-
handlingen. Kanskje vil en dialog også kunne løse konflikten slik at det ikke blir behov for å 
utøve selvtekt. Dersom varsel ikke gis vil selvtekten likevel kunne være lovlig - kanskje det 
ikke er mulig å varsle i den konkrete situasjonen eller at et varsel vil kunne redusere mulighe-
tene for å oppnå formålet med handlingen. Eksempelvis å ta tilbake tyvegods. 
 
Krabbe41 viser til ordlyden i den danske straffeloven § 294 :"Den, som ulovligt tager seg selv 
til rette, straffes med bøder". Straffebudet forutsetter at selvtekt kan være lovlig men sier ikke 
noe om i hvilke situasjoner en selvtektshandling er ulovlig. Ulovlig selvtekt er det når en 
fordringshaver for å oppfylle sin materielle rett, eller for å sikre oppfyllelsen av denne, setter 
seg i besittelse av gjenstander som den andre eier, gjerningsmannen ikke kan føre bevis for 
sin påståtte berettigelse eller det er klart at retten ikke tilkommer den handlende42. Dette er 
ulovlig selvtekt og det er ganske likt med kravene, forarbeidene til straffeloven 200543, setter 
til at den selvtektshandlende må ha materiell rett.  
 
 Dommen i LG-2012-160874 er et eksempel på en situasjon hvor den tiltalte ikke var materi-
elt berettiget. Jeg forstår denne dommen slik at tiltalte ikke var i villfarelse og mest sannsynlig 
har forsøkt å spekulere i å forsvare sin rettstridige handling. Dette ved å begrunne denne med 
lovlig selvtekt. I dette tilfellet hadde tiltalte selv overført rettighetene til forsikringsselskapet 
og da blir innsigelsen om at han benyttet nødverge eller selvtekt for å beskytte sine interesser 
lite troverdig. Lovlig selvtekt er ikke å skaffe seg rettigheter man ikke har krav på. På den 
annen side så kan man være i villfarelse og tro seg berettiget. Slik var imidlertid ikke situasjo-
nen i denne dommen. 
 

                                                
40 NOU- 1992:23 s. 104 
41 Krabbe (1947) s.724 
42 Krabbe (1947) s.726 
43 NOU- 1992:23 s.103-104 
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Både etter straffeloven 2005 § 19 og gjeldende rett kreves materiell rett. Dette fremkommer 
ikke direkte i ordlyden til straffeloven 2005 § 19. Forarbeidene til straffeloven 200544 oppstil-
ler materiell rett som et krav for lovlig selvtekt. Siden straffeloven 2005 § 19 viderefører gjel-
dende rett så kan også forarbeidenes uttalelser bidra til å klargjøre kravet om materiell rett. 
 
3.2.2 Rimelighetsvurderingen 
Det følger av straffeloven 2005 § 19 at det må være urimelig for den berettigede å vente på 
bistand fra myndighetene. Etter gjeldende rett så skal også muligheten til å be om myndighet-
enes bistand vurderes. 
 
Staalesen 45skriver følgende om behovet for raske løsninger i forhold til selvtekt: "Den egen-
skap ved selvtekten at den utfyller et behov for hurtighet, er det som i første rekke tilsier at 
den i visse tilfelle må anerkjennes". Dersom en konflikt må løses umiddelbart så kan dette 
være et argument for at selvtekten er lovlig.  
 
Krabbe46 vektlegger også at det må vurderes om det med rimelighet kan kreves at den beretti-
gede kan få denne gjennomført ved hjelp av offentlige myndigheter. Spørsmålet om en hand-
ling er lovlig selvtekt blir således en rimelighetsvurdering av muligheten for den berettigede 
til å benytte offentlige myndigheter eller om det "uden skade for Samfundslivets uforstyrrede 
Gang og uden Fare for Konsekvenser i saa Henseende kan tillades ham selv at gennomføre 
sin Ret".  
 
Det kan oppstå situasjoner hvor det er påkrevet å handle umiddelbart for å sikre en rettighet. 
Eksempelvis kan dette forekomme hvis det oppstår konflikt i leieforhold. Leietakeren har mis-
ligholdt husleien og blir sint når utleieren truer med utkastelse. Leietakeren begynner å øde-
legge leieobjektet. Utleier foretar en utkastelse av leietaker ved å fjerne hans eiendeler. Ang-
repet var avsluttet da utleieren foretok utkastelsen fordi leietakeren midlertidig hadde forlatt 
leieobjektet. Leieobjektet ville blitt ødelagt dersom utleieren måtte vente på bistand fra myn-
dighetene. Spørsmål kan derfor reises om dette er lovlig selvtekt. 
 
Den klare hovedregel, for alle som har en tvist, er å benytte lovverkets bestemmelser om 
hvordan man rettslig skal gå frem for å løse konflikten. Man skal følge loven og lovlig selv-
tekt kan man bare utføre unntaksvis. Muligheten til å benytte offentlige myndigheters hjelp til 
å løse en konflikt må alltid vurderes. Dette kan gjøres f.eks. gjennom tvangsfullbyrdelse, for-

                                                
44 NOU- 1992:23 s.103-104 
45 Staalesen(1973) s. 243 
46 Krabbe (1947) s. 725 



28 
 

føyning, rettergang, konfliktråd, forliksråd osv. Forarbeidene til straffeloven 200547 viser til 
reglene om midlertidig forføyning. Før man utfører en selvtektshandling bør man overveie 
muligheten til å få en midlertidig forføyning fordi slik beslutning kan avgjøres forholdvis 
raskt av en domstol. 
 
Midlertidig forføyning kan man kreve etter tvisteloven § 34-1. Dette kan besluttes i tilfeller 
hvor den saksøktes adferd kan medføre at forfølgningen eller gjennomføringen av kravet kan 
bli vesentlig vanskeliggjort, tvisteloven § 34-1, l ledd, a). Midlertidig forføyning for å oppnå 
en midlertidig ordning i en konflikt kan også kreves. Dette dersom den kan avverge vesentlig 
skade eller ulempe eller for å forhindre voldsomheter som kan forekomme grunnet saksøktes 
adferd, tvisteloven § 34-1,1 ledd. b).  
 
I eksempelet med utleieren, ovenfor, så kunne han krevd en midlertidig forføyning. Dette for 
at leietakeren måtte fravike leieobjektet. På den annen side kunne det også vært umulig fordi 
utleieren visste at leietakeren bare skulle være borte en kort periode. Dersom rettshåndhevel-
sen må skje umiddelbart kan det også bli for sent med midlertidig forføyning. I RG. 2006 s. 
1537 var situasjonen at utleieren hadde foretatt en selvtektsutkastelse mens leietakeren krevde 
seg gjeninnsatt i leieforholdet. Jeg ser dette slik at hvor det er rimelig at utleier har rett til å 
heve leieavtalen så bør det ikke nødvendigvis være slik at leietaker skal kunne gjeninnsettes i 
leieforholdet. I eksempelet med leietakeren som ødelegger utleieobjektet ville det være urime-
lig om leietakeren får medhold i gjeninnsettelse ved midlertidig forføyning. På den annen side 
så kan det få store konsekvenser for en leietaker å bli stående uten bolig grunnet utleiers selv-
tekt. 
 
Forarbeidene til straffeloven av 200548 trekker frem spørsmålet om hvordan den annen part 
har oppført seg som et moment ved rimelighetsvurderingen. Dersom rettskrenkeren bevisst 
har begått et rettsbrudd så vil den berettigedes selvtektshandling lettere kunne aksepteres.  
 
En slik klanderverdig handling kan være at rettskrenkeren stjeler den berettigedes datamaskin. 
På datamaskinen har den berettigede lagret personlige bilder og filer. Rettskrenkeren truer 
deretter med å publisere dette på internett. Dette er et bevisst rettsbrudd som vil forsterkes av 
trusselen om å bli "hengt ut" på internett. Hvis den berettigede tar tilbake sin datamaskin så 
vil det, avhengig av omstendighetene, være lovlig selvtekt. På den annen side vil det også 
være mulig å kreve midlertidig forføyning for at rettskrenkeren ikke misbruker den berettige-
des private filer.  

                                                
47 NOU- 1992:23 s. 104 
48 NOU- 1992:23 s. 104 
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Forarbeidene49 til straffeloven av 2005 trekker også frem som moment ved rimelighetsvurde-
ringen hvor klart det er at den som utøver selvtektshandlingen faktisk har retten på sin side. 
Dette bør være klart allerede på tidspunktet når selvtektshandlingen utføres at den berettigede 
har materiell rett. Etter gjeldende rett, i Rt. 1989 s. 64, var det klart at gullsmeden hadde retten 
på sin side og at gullsmeden var berettiget til smykkene som den mistenkte kvinnen hadde 
stjålet. I tillegg så var det klart at gullsmeden ikke ville få bistand fra myndighetene. Jeg vur-
derer denne dommen slik at grensen mellom lovlig og ulovlig selvtekt må trekkes og det er, 
etter min mening, nødvendig å ikke tillate selvtekt som innebærer at selvtektshandlende kan 
snike seg inn i andres boliger. 
 
Brede50 siterer et notat av Justisdepartementets lovavdeling fra 1981. Dette i vurderingen av 
om selvtekt kan være en ulovfestet hjemmel for private til å taue inn ulovlig parkerte biler. 
Justisdepartementets lovavdeling antar her at selvtekt kan ansees rettmessig men at en privat 
grunneier må be politiet om bistand til å fjerne ulovlig parkerte bilen. Selvtekt kan imidlertid, 
etter Justisdepartementets lovavdelings syn, være rettmessig dersom den ulovlige parkeringen 
er et bevisst rettsbrudd og volder grunneier vesentlig skade eller ulempe.  
 
Brede51 er uenig i dette og skriver at det i praksis ikke vil være mulig for en grunneier å få 
hjelp av politiet til å fjerne ulovlig parkerte biler grunnet kapasitetsproblemer. Sannsynligvis 
så er dette saker som ikke politiet prioriterer. Som nevnt ovenfor, i RG. 2006 s.1537, vil poli-
tiet også ofte henlegge saker hvor utleier begår selvtekt. Dette vil imidlertid ofte være ulovlig 
selvtekt og det er selvfølgelig mer alvorlig å foreta utkastelse av en leietaker fra dennes hjem 
enn å fjerne en ulovlig parkert bil. 
 
Det er antatt at tredjemann har anledning til å utføre selvtekt på den berettigedes vegne. En 
grunneier kan derfor benytte et borttauingsfirma til å fjerne ulovlig parkerte biler. I RG. 1991 
s. 1151 var det lovlig selvtekt å taue bort en bil fra en privat parkeringsplass. Området var 
merket med varselskilt om at ulovlig parkerte biler ville bli tauet bort. Avgjørende vekt ble 
lagt på at det ikke var mulig å avvente myndighetenes hjelp. Dette fordi politiet i Oslo ikke 
hadde kapasitet til å prioritere slike saker. Det hadde betydning at selvtekten var gjenopprett-
ende og gjennomført uten makt mot person, men dette ble ikke tillagt avgjørende betydning. 
 
Min oppfatning er at det kan være rimelig at grunneieren eller besitteren setter opp et skilt 
som opplyser at det ikke er lov å parkere på stedet. Dette slik at den eventuelle rettskrenkeren 
                                                
49 NOU- 1992:23 s. 104 
50  Brede (1985) s. 40 
51 Brede (1985) s. 41 
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bør få et varsel før selvtekten utføres. På den annen side så kan det også gå frem, av forholde-
ne eller området i seg selv, at det ikke er tillatt for alle å parkere på stedet. De fleste bør forstå 
at det ikke er lov å parkere på biloppstillingsplasser utenfor for eksempel private bolighus. 
 
Det kan, ifølge forarbeidene til straffeloven 200552, også være adgang til selvtekt selv om ikke 
den andre parten bevisst har krenket den berettigedes rett. Dette slik at byrden med å være 
saksøker veltes over fra rettskrenkeren og på den berettigede. Det er kostbart å være saksøker 
og det kan medføre stor psykisk belastning å måtte forfølge en sak gjennom flere instanser. 
Studenten, i eksempelet ovenfor, måtte ha datamaskin for å kunne skrive masteroppgave. Man 
kunne sett studentens selvtektshandling som berettiget fordi han ellers, foruten å ikke kunne 
skrive oppgaven, ville måtte bære byrden med å saksøke selgeren. 
 
Det trekkes også frem, i forarbeidene til straffeloven 2005, at jo mindre makt den handlende 
benytter, jo lettere vil selvtekt kunne aksepteres. Dette kan kanskje være makt mot person 
men også eksempelvis studenten som med makt henter en annen datamaskin.  
 
Gjeldende rett oppstiller, etter rettspraksis og juridisk teori, krav om at behovet for handling 
må vurderes i forhold til å avvente myndighetenes bistand. Forarbeidene53 til straffeloven 
2005 § 19 er detaljerte og trekker frem flere momenter som må tas stilling til ved rimelighets-
vurderingen. Kravet fremkommer i ordlyden til straffeloven 2005 § 19.  
 
Jeg tror at domstolene fremover vil vektlegge at den berettigede i noen tilfeller varsler retts-
krenkeren før selvtekten utføres. Dette fordi forarbeidene54 trekker frem at et varsel kan være 
nødvendig og fordi rettspraksis har vektlagt dette, jf. Rt. 1933 s. 1293 og RG. 1991 s. 1151. 
Dette i situasjoner hvor det er mulig å varsle, eksempelvis ved spørsmål om servituttrettighe-
ter. Hvis selvtekten dreier seg om å ta tilbake tyvegods vil et varsel kunne minske sjansene for 
å få stjålne eiendeler tilbake. Ved spørsmål om ulovlig parkerte biler så vil et opplysningsskilt 
om parkeringsforbudet være et godt nok varsel, jf. RG. 1991 s. 1151 
 
Det er et vilkår for lovlig selvtekt at om man har anledning til å vente og be om bistand fra 
myndighetene. Dette ble tillagt avgjørende vekt i RG. 1991 s.1151 som gjaldt borttauing av en 
bil. I alvorlige saker antar jeg at dette vil bli tillagt betydelig vekt fremover og spesielt hvis 
alternativet er å utføre en selvtektshandling som kan ramme den angrepet går ut over hardt. 
 
 
                                                
52 NOU- 1992:23 s. 104 
53 NOU- 1992:23 s. 104 
54 NOU- 1992:23 s. 104 



31 
 

 
3.2.3 Gjenopprettende selvtekt 
Etter lovforarbeidene til straffeloven 200555 har rettspraksis lagt vekt på om selvtektshand-
lingen etablerer en nyordning eller om den gjenoppretter en tidligere ulovlig endret tilstand. 
Dette også et vilkår for lovlig selvtekt etter straffeloven 2005 §19. 
 
3.2.3.1 Sondringen mellom en gjenopprettende og en avvergende handling 
Det kan være vanskelig å trekke skillet mellom en gjenopprettende selvtektshandling og av-
vergende nødverge. Skeie56 benytter et eksempel på selvtekt som viser hvordan selvtekt og 
nødverge kan overlappe hverandre. Skeie oppstiller betingelsene for lovlig selvtekt slik: den 
krenkede A må umiddelbart etter endringen, av den tidligere etablerte tilstand eller så fort A 
blir oppmerksom på endringen, gripe inn. Det kan da, ifølge Skeie, bli en skjønnssak om A 
utfører en avvergende (nødverge) eller en gjenopprettende (selvtekt) handling. 
 
I eksempelet, benyttet ovenfor om leietakeren som ødelegger leieobjektet, så kan overlap-
pingen illustreres på følgende måte; dersom utleieren bryter inn umiddelbart og stanser leieta-
kerens ødeleggelser vil man kanskje kunne kalle dette for nødverge - huseieren avverger et 
angrep fra leietakeren. Venter utleieren til leietakeren har forlatt leieobjektet for deretter å 
foreta utkastelsen er angrepet avsluttet og handlingen ikke lenger avvergende. Utleieren fore-
tar på dette tidspunktet et angrep. På den annen side så kunne man også tolket retten til nød-
verge utvidende og sett på dette som et uttrykk for å avverge et fremtidig angrep. Det er også, 
i forarbeidene57, pekt på at reglene om lovlig selvtekt kan supplere anledningen til å benytte 
nødrett.  
  
Jeg forstår dette slik at det kan oppstå spørsmål om straffrihet skal begrunnes i nødrett, nød-
verge eller lovlig selvtekt. Domstolene vil måtte ta skjønnsmessig stilling til grensen mellom 
disse rettsinstituttene. Dette er også en anledning for domstolene til å kunne begrunne frifin-
nelser i annet enn lovlig selvtekt. Dette siden domstolene etter gjeldende rett synes å vike til-
bake fra å benytte lovlig selvtekt som begrunnelse for frifinnelse.  
 
3.2.3.2 Gjenopprettelse av tidligere tilstand eller nyordning 
Etter gjeldende rett så må det ikke foreligge noen etablering av en tilstand som aldri tidligere 
har eksistert. Dette har fremkommet i både juridisk teori og rettspraksis. Andenæs58 beskriver 
også selvtekt som gjenopprettende og at selvtekt, som etablerer en nyordning, ikke kan aner-
                                                
55 NOU- 1992:23 s. 103 
56 Skeie (1946) s.167  
57 NOU- 1992:23 s. 87 
58 Andenæs (2004) s.176 
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kjennes. Ifølge Krabbe59 må det, for at en handling skal kunne ha karakter av selvtekt, fore-
ligge et angrep og dette må være i forbindelse med et rettsbrudd. Rettsbruddet må være et 
inngrep i en allerede bestående situasjon eller tilstand.  
 
Dommen i RG. 1998 s. 1317 tar utgangspunkt i ordlyden til straffeloven 2005 §19 og uttaler 
at det i alminnelighet er enighet i teorien om at det er stor forskjell på selvtektshandlinger 
utført for å etablere en nyordning og selvtekt som gjenoppretter en tidligere tilstand. Videre så 
uttales det av lagmannsretten: 
 
" Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta standpunkt til om det også etter gjeldende 
rett kan sies å være et absolutt vilkår, eller bare en retningslinje under en hovedregel, at selv-
tektshandlingen er gjenopprettende. Hva som ligger i dette, er ikke uten videre klart i enhver 
henseende."  
 
Her benytter lagmannsretten ordlyden til straffeloven av 2005 § 19 for å begrunne at, det etter 
gjeldende rett, vil vektlegges om en selvtektshandling er gjenopprettende. Spørsmålet om det-
te etter gjeldende rett er et absolutt krav holdes åpent.  
 
Det presiseres, i forarbeidene60 at skillet mellom en gjenopprettende selvtektshandling og en 
nyordning kan bli vanskelig å trekke. I mange situasjoner vil det ikke være et klart skille og i 
grensetilfelle vil det måtte utøves en skjønnsmessig vurdering. Det er alltid en ny tilstand der-
som den aldri har eksistert tidligere. Jeg forstår dette slik at en utleier som utfører selvtektut-
kastelse overtrer straffeloven § 395, 1 ledd ( besittelseskrenkelse av fast eiendom) og etablerer 
en nyordning. 
 
Et annet moment som forarbeidene 61 trekker frem er at en ulovlig endret tilstand kan ha blitt 
endret og denne uimotsagt i en viss tid har blitt akseptert av den berettigede. I så tilfelle kan 
dette anses for å være en ny tilstand selv om den har eksistert tidligere. Jeg forstår dette slik at 
en berettiget har en viss aktivitetsplikt dersom en tilstand uberettiget blir endret. Handler den 
berettigede ikke innen et visst tidsrom vil han kunne tape sin rett til å utøve lovlig selvtekt 
senere.  
 
Min vurdering er at det kan være en byrde for den berettigede å bli ilagt en handleplikt for at 
denne ikke skal tape sine rettigheter. Eksempelvis kan man tenke seg en grunneier med en 
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eiendom på 10 000 mål. På en del av eiendommen har han etablert et plantefelt med trær han 
skal ta ut som tømmer. For å ta ut tømmeret har han rett til å benytte en skogsvei over naboei-
endommen. Skogen på plantefeltet har grodd opp i en periode på 30 år og i løpet av denne 
tiden har naboen satt opp et gjerde. Gjerdet stenger skogsveien fordi naboen nå benytter om-
rådet som beite for dyrene. Spørsmål om lovlig selvtekt kan oppstå hvis grunneieren river 
gjerdet for å få kjørt ut tømmeret sitt.  
 
Jeg ser dette eksempelet slik at tiden som har gått kan trekke i retning av å anse gjerdet som et 
festnet forhold slik at grunneieren kanskje har tapt sin rett ved ikke å protestere. Dette vil 
imidlertid avhenge av når gjerdet ble satt opp - ble det satt opp for 30 år siden eller hadde det 
bare sperret veien måneder, uker eller dager når grunneieren skulle kjøre ut tømmeret? Det vil 
også være et moment i vurderingen om grunneieren var klar over byggingen av gjerdet eller 
ikke. Høyesterett kom inn på et slikt spørsmål i Rt. 1940 s. 201 hvor et gjerde hadde stått opp-
ført i noen måneder. Dette var imidlertid ikke lang nok tid til at forholdet kunne anses som 
festnet.  
  
Dersom grunneieren ikke hadde kjennskap til at hans servituttrett var krenket kan det være 
urimelig at han skal tape store verdier. Grunneieren har en stor eiendom å passe på og det kan 
være urimelig å ilegge ham en så stor aktivitetsplikt at han stadig må inspisere hele eiendom-
men for ikke å tape eventuelle rettigheter. I tillegg til egen eiendom må grunneieren i dette 
eksempelet også passe på naboeiendommen hvor han har servituttrett. Eksempelet er også et 
argument for at det kan være hensiktsmessig å kreve at den som utfører endringer i en bestå-
ende tilstand bør varsle andre rettighetshavere først.  
 
Jeg forstår gjeldende rett slik at lovlig selvtekt kanskje ikke utelukkes ved at det etableres en 
nyordning men, hvis man skal følge Skeie62 så er det likevel strenge vilkår for at dette skal 
kunne skje. Nødrett kan være hjemmel for etablering av nyordninger. I nødrettssituasjoner 
står imidlertid ikke rett mot urett slik som ved nødverge og lovlig selvtekt. I et nødrettstilfelle 
står rett mot rett og det skal foretas en interesseavveining av verdiene. Man kan se eksempe-
let, om leietakeren som begynte å ødelegge leieobjektet, som et spørsmål om nødrett hvor rett 
står mot rett. Leieboerens rett til å få leieforholdet avsluttet i lovlige former mot utleierens rett 
til å verne sin eiendom fra ødeleggelse må i så tilfelle avveies mot hverandre.  
  
Selvtekt som utøves for å skape en helt ny situasjon, uten særlig hjemmel, er ikke lovlig selv-
tekt etter gjeldende rett. Kodifiseringen i straffeloven 2005 § 19 regulerer dette i medhold av 
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ordlyden. Eventuell usikkerhet rundt dette i forhold til gjeldende rett vil således ikke oppstå i 
forhold til straffeloven 2005 § 19. 
 
3.2.4 Adgangen til å benytte makt mot person 
Kodifiseringen i straffeloven 2005 § 19 gir adgang til å benytte makt mot person. Etter gjel-
dende rett er det mer usikkert om man kan utøve selvtekt som innebærer makt mot person. 
 
Krabbe63 skriver at dersom man skal ta tilbake en eiendel fra en tyv så må dette skje uten at 
makt mot person anvendes; "..., forudsad at Handlingen ikke har været forbundet med særlig 
fredsforstyrrende Adfærd, navnlig Magt mod Person, Tilsidesettælse af nedlagt Protest eller 
uforsvarlig Behandling af fremmed Gods." Krabbe anerkjenner ikke makt mot person som 
lovlig selvtekt. 
 
Etter gjeldende rett er makt mot person lite nevnt. I Rt 1940 s. 201 siteres følgende fra straf-
felovkommisjonen (forarbeidene til straffeloven): " I virkeligheten vil selvtekten enten være 
en legemsfornærmelse e.l eller et angrep på besittelsesstanden og bør selvfølgelig ikke være 
straffbar,". Dette er sannsynligvis et uttrykk for at makt mot person kan anerkjennes etter 
gjeldende rett. Man åpner her for at lovlig selvtekt kan utføres i form av en legemsfornærmel-
se. 
 
Utgangspunktet er, ifølge forarbeidene til straffeloven 200564, at det ikke er lovlig selvtekt å 
benytte makt mot person. Dersom makt mot person skal anerkjennes så må rettskrenkelsen 
være «åpenbar». Forarbeidene uttaler at dette vilkåret er oppfylt dersom den andre parten 
forsettlig krenker den berettigede. Det benyttes et eksempel for å illustrere dette i forarbeide-
ne: en berettiget kan utøve makt mot rettskrenkeren hvis det er nødvendig, eksempelvis i til-
feller hvor den berettigede må utøve makt for å ta tyvegodset fra en tyv.  
 
Jeg forstår dette slik at man kan komme i en situasjon hvor det er nødvendig å benytte fysisk 
makt for å ta en eiendel tilbake fra en tyv. Det kan forekomme at man enten må benytte makt 
eller at eiendelen blir borte for alltid. Dette spesielt hvis man ikke kjenner tyvens identitet. 
Hvis man for eksempel går en tur i parken med mobiltelefonen i hånden og noen napper den 
fra eieren så er kanskje rettskrenkelsen åpenbar. Dette slik at man kan gå til fysisk angrep på 
tyven for å få mobiltelefonen tilbake. Det kan imidlertid bli en skjønnssak om man velger å 
kalle dette lovlig selvtekt eller lovlig i henhold til straffeprosessloven § 206, 1 ledd, 2 
punktum. 
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64 NOU- 1992:23 s. 105 
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Det uttales også, i forarbeidene65, at rettskrenkelsen kan være åpenbar i situasjoner hvor den 
andre parten ikke kan bebreides subjektivt. Objektivt kan det likevel være klart at det forelig-
ger en åpenbar rettskrenkelse. Tar man mobiltelefonen fra en forbipasserende kan man be-
breides subjektivt.  
 
En objektiv åpenbar rettskrenkelse kan, etter min mening, kanskje være at noen bryter en etisk 
grense. Eksempelvis saken vedrørende politimannen som ble tiltalt og dømt for å ha forlatt 
noen i hjelpeløs tilstand66. Han varslet ikke myndighetene eller familien og deltok i etter-
forskningen av saken. Dette inntil en venninne67 av avdøde fremskaffet overvåkningsbilder av 
politimannen og venninnen sammen på bruen. Venninnen hadde i utgangspunktet ikke lov til  
å hente ut overvåkingsbildene og kanskje kan man se dette som lovlig selvtekt (riktignok ikke 
med bruk av makt mot person). 
 
Forarbeidene68 oppstiller videre krav om at selvtektshandlingen må være forholdsmessig og 
forsvarlig. Dette slik at makten mot den andre ikke må være uforholdsmessig til hva som kan 
oppnås ved selvtektshandlingen. Bruken av makt må heller ikke være uforsvarlig slik at 
maktbruken går lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå målet med selvtekten. Det utta-
les også at nødverge og selvtekt er nært beslektet i forhold til begrensning i bruk av makt.  
 
Jeg vurderer dette slik at man, i likhet med retten til nødverge, ikke kan anvende mer makt 
enn nødvendig. Dette for å gjenopprette den ulovlig endrede tilstanden. Man kan for eksempel 
ikke, etter å ha tatt mobiltelefonen tilbake med makt, gi tyven en omgang juling i tillegg. Det-
te er en rimelig og hensiktsmessig regel fordi retten til lovlig selvtekt eksempelvis ikke gir rett 
til å utføre avstraffelse. En selvtektshandlende er gitt en begrenset rett til å gjenopprette en 
påført urett. 
 
Skulle spørsmålet om makt mot person oppstå vil dette, slik jeg ser det, trolig være fordi det 
under selvtektshandlingen oppstår en situasjon som ikke i forkant kunne forutsees. Dette slik 
at det vil være vanskelig å spekulere i å benytte makt mot person i utførelsen av lovlig selv-
tekt. På den annen side så kan det forekomme at den selvteksthandlende kjenner rettskrenke-
ren så godt at han vet det kan bli nødvendig å benytte makt mot person. En slik situasjon vil 

                                                
65 NOU- 1992:23 s. 105 
66 http://www.nrk.no/telemark/ekspolitimann-domt-til-tre-ar-1.11956633 
67http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stathelle-mysteriet/videobevis-mot-politimann-var-timer-unna-aa-bli-

slettet/a/10106125/ 
68 NOU- 1992:23 s. 105 
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imidlertid, etter min mening, være et moment i vurderingen av om den selvteksthandlende 
heller skulle ha avventet myndighetenes hjelp. 
 
Kodifiseringen av retten til å benytte makt mot person, i en lovlig selvtektshandling, kan kan-
skje bidra til å lage retningslinjer for gjeldende rett. Dette fordi det ikke finnes rettspraksis 
hvor spørsmålet om makt mot person har blitt vurdert. Det vil nok både etter gjeldende rett og 
straffeloven 2005 § 19 være slik at makt mot person kun kan anerkjennes i unntakstilfelle. 
 
3.2.5 Adgangen til å utøve selvtekt mot offentlige myndighetshandlinger 
Forarbeidene, til straffeloven 200569, utelukker ikke at det kan være adgang til å utøve lovlig 
selvtekt mot offentlige myndighetshandlinger. Det legges til grunn at det er svært strenge krav 
til om dette er lovlig selvtekt. Ofte vil dette være klart ved at selvtektshandlingen ikke er 
gjenopprettende. Dersom vilkåret om gjenopprettelse er til stede så skal det likevel, ifølge 
forarbeidene, mye til for at en slik selvtektshandling skal være lovlig. Etter gjeldende rett er 
adgangen til selvtekt mot offentlige myndigheter uklar. 
 
Forarbeidene 70 nevner at grunner som taler mot nødvergerett mot offentlige myndighetshand-
linger er gjeldende ved spørsmålet om lovlig selvtekt mot slike. Det kan ifølge, forarbeidene, 
være straffbart å foreta en selvtektshandling mot offentlige myndighetshandlinger eksempel-
vis vedtak og selv om vedtaket er ugyldig. Selvtektshandlingen må imidlertid være omfattet 
av gjerningsbeskrivelsen i et straffebud for at straff skal kunne idømmes. Jeg forstår forarbei-
dene71 slik at retten til nødverge mot offentlige myndighetshandlinger kan gi retningslinjer i 
forbindelse med retten til selvtekt. Dette på bakgrunn av det nære slektskapet mellom nødver-
ge og selvtekt. 
 
Ifølge Staalesen72  kan man ikke utøve selvtekt mot offentlige myndigheter og verken mot 
judisielle eller administrative avgjørelser. Andenæs73 tar et annet utgangspunkt i forbindelse 
med retten til nødverge mot offentlige myndighetshandlinger. En judisiell avgjørelse må som 
regel respekteres med mindre den har så alvorlige feil at den må betraktes som en nullitet. 
ifølge Andenæs blir spørsmålet vanskeligere dersom feilen hefter ved en administrativ avgjø-
relse Til grunn for en administrativ handling, for eksempel arrestasjon eller ransaking, behø-
ver det ikke være en judisiell beslutning. Politiet har for eksempel rett til å foreta ransaking 
uten rettens godkjenning i noen tilfeller.  

                                                
69 NOU- 1992:23 s. 105 
70 NOU- 1992:23 s. 105 
71 NOU- 1992:23 s. 105 
72 Staalesen (1973) s. 260 
73 Andenæs (2004) s.168 
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Andenæs skriver at spørsmålet om nødvergerett mot offentlige myndighetshandlinger grenser 
til reglene om ugyldige forvaltningsvedtak. Dersom et vedtak mangler lovhjemmel eller har 
andre ugyldighetsgrunner så er det ikke bindende. Privatpersonen kan således, ifølge Ande-
næs, ikke straffes dersom han ikke etterfølger det ugyldige vedtaket. Dette med unntak i tilfel-
ler hvor loven bestemmer at vedtaket må etterkommes inntil ugyldigheten er fastslått. 
 
Rt. 1920 s. 379 er et eksempel på en administrativ avgjørelse som ikke var gyldig grunnet 
manglende lovhjemmel. Her var handlingen, som to foreldre hadde foretatt ved å hente barnet 
sitt fra tvangsskole, ikke dekket av straffebudet i straffeloven § 346, 2 ledd. Straffeloven § 
346, 2 ledd bestemmer at den som medfører, eller medvirker til, at noen unnviker eller urett-
messig fjernes fra en anstalt eller lignende hvor denne er anbragt av offentlig myndighet straf-
fes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Vergerådet hadde bestemt at barnet skulle an-
bringes på tvangsskole fordi barnet hadde forsømt skolen. Dette hadde ikke vergerådet lov-
hjemmel til å bestemme med slik begrunnelse. Beslutningen var ulovhjemlet fordi barnet ikke 
hadde gjort seg skyldig i noe straffbart eller annet kritikkverdig forhold.  
 
Det uttales også, i forarbeidene til straffeloven 2005,74 at selvtekt mot offentlige myndighets-
handlinger bare vil kunne vurderes til å være lovlig under nødrettslignende forhold. Her vil 
man måtte vurdere hvilken verdi interessene som står mot hverandre har. Jeg ser dette slik at 
hvis man eksempelvis har fått urettmessig påbud om å stanse arbeidet på et hus uten tak vil 
man kunne ha anledning til å utføre lovlig selvtekt ved å bygge taket. Dette slik at huset ikke 
blir totalskadet. Situasjonen i eksempelet er, etter min mening, et nødrettslignende forhold 
som vil kunne gi rett til å utføre lovlig selvtekt. I et slikt tilfelle ville man også kunne tolke 
nødrettshjemmelen utvidende.  
 
Spørsmålet om lovlig selvtekt mot offentlige myndighetshandlinger kan kanskje reise seg i 
helt spesielle tilfeller. Dette i situasjoner hvor saksbehandleren, for administrative vedtak, 
kanskje har tatt utenforliggende hensyn. Dersom vedtaket må ansees som en nullitet så er det 
ikke gyldig. Et eventuelt myndighetsmisbruk ligger i hensikten bak et vedtak. Ved en eventu-
ell selvtektshandling mot et administrativt vedtak må den selvtektshandlende bevise hvorfor 
han mener at selvtekten er rettmessig. Hvis det blir reist straffesak er det imidlertid myndighe-
tene som må bevise at tiltalte har overtrådt et straffebud. 
 
Selvtekt mot offentlige myndighetshandlinger vil kanskje kunne medføre større risiko for å 
bryte straffebud dersom selvtekten ansees ulovlig. Antagelig er det mye vanskeligere å utøve 
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selvtekt mot judisielle beslutninger. Det er sannsynligvis ingen adgang til dette i tilfeller hvor 
retten har vurdert alle sider av en sak. Dette slik at beslutningen ikke inneholder feil fakta 
eller klare feil i bevisvurderingen. Skulle en judisiell beslutning inneholde feil tror jeg at det 
likevel ville bli vanskelig å ikke etterkomme uten å få en høyere instans til eventuelt å opphe-
ve en dom eller kjennelse. 
 
Det er usikkert om det, etter gjeldende rett, er adgang til å utøve lovlig selvtekt mot offentlige 
myndighetshandlinger. Straffeloven 2005 § 19 utelukker ikke en slik adgang dersom man skal 
legge vekt på forarbeidene75.  
 
3.3 Konklusjon 
Retten til å utøve en begrenset adgang til lovlig selvtekt finnes allerede. Lovlig selvtekt etter 
gjeldende rett er imidlertid ulovfestet. Dette kan medføre at kjennskap til retten kanskje ikke 
er allment tilgjengelig. Kodifiseringen i straffeloven 2005 § 19 kan føre til at selvtekt blir mer 
kjent blant den vanlige borger. Dette fordi det vil være mulig å lese ordlyden i straffeloven 
2005 § 19. Private leser ofte lovtekst når de skal undersøke hva som er gjeldende rett. Ulov-
festet rett er ikke like enkelt tilgjengelig for folk flest. Det kan derfor hende at det, i fremti-
den, vil oppstå flere saker hvor personer krever seg frifunnet begrunnet med lovlig selvtekt. 
På den annen side så er adgangen til selvtekt svært snever og det er strenge retningslinjer, 
både etter gjeldende rett og kodifiseringen i straffeloven 2005 § 19 for hva som kan godkjen-
nes som lovlig selvtekt.  
 
Det kan hende at det vil oppstå flere saker hvor tiltalte hevder lovlig selvtekt. Dette på bak-
grunn av at man ikke kan lese kravet om materiell rett direkte ut av ordlyden til straffeloven 
2005 § 19. Av denne grunn så kan antall saker med selvtekt som innsigelse til straff øke. Det-
te når loven ikrafttrer og kunnskap om den nye loven spres blant den vanlige borger. Dersom 
tiltalte ikke er materielt berettiget (eller i villfarelse) så vil slik innsigelse ikke være relevant. 
Straffeloven 2005 § 19 kan medføre at flere vil forsøke å spekulere i å hevde lovlig selvtekt 
slik som i LG-2012-160874. Dersom straffesak blir opprettet vil innsigelsen om lovlig selv-
tekt imidlertid ikke bli vektlagt dersom den tiltalte ikke hadde materiell berettigelse.  
  
Potensielt vil kodifiseringen av at lovlig selvtekt kan utføres som en gjenopprettende handling 
føre til et økende antall saker. Anerkjennelsen av lovlig selvtekt som straffrihetsgrunn kan 
medføre at flere, i tilfeller hvor de mener seg berettiget, vil utføre selvtekt. Selvtekt har, som 
tidligere nevnt, kanskje vært et negativt ladet begrep og det fremkommer nå klart i ordlyden 
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til straffeloven 2005 § 19 at dette på visse vilkår er lovlig. Dette vil kanskje endre den almin-
nelige rettsoppfatningen i forhold til selvtekt. 
 
På bakgrunn av hjemmelen i straffeprosessloven § 176, 1 ledd, siste punktum så vil sannsyn-
ligvis ikke ikrafttredelsen av straffeloven 2005 § 19 øke antall saker hvor det oppstår spørs-
mål om makt mot person i forbindelse med selvtektshandlinger. Anerkjennelsen av adgang til 
selvtekt mot offentlige myndigheter kan føre til private i økende grad vil benytte adgangen. På 
den annen side finnes det allerede nødvergerett mot offentlige myndighetshandlinger og dette 
sannsynligvis uten at antallet saker hvor spørsmålet oppstår er økende. 
 
Rimelighetsvurderingen oppstiller snever adgang til selvtekt og dette fremkommer i ordlyden 
til straffeloven 2005 §19. Dersom private forstår hvor snevert denne bestemmelsen trekker 
opp grensene for lovlig selvtekt vil kodifiseringen kunne medføre at private tenker seg godt 
om før de utfører selvtekt. Dette slik at private vil gjøre en grundig vurdering av muligheten 
til å be om myndighetenes bistand før selvtekthandlinger uføres. På bakgrunn av dette så kan 
ordlyden til straffeloven 2005 § 19 bidra til å begrense saker med spørsmål om lovlig selvtekt. 
 
Anerkjennelsen av selvtekt som generell straffrihetsgrunn, gjennom kodifiseringen i straffelo-
ven 2005 § 19, vil kunne føre til at retten til å utføre lovlig selvtekt blir mer akseptert av myn-
dighetene. Det vil også kunne ha betydning for den allmenne rettsoppfatningen at selvtekt 
ikke lenger "gjemmes bort". Dersom oppfatningen av begrepet selvtekt ikke er negativt - altså 
at selvtekt ikke automatisk tenkes på som urettmessig eller ulovlig - så vil kodifiseringen po-
tensielt  kunne føre til at flere vil benytte lovlig selvtekt. 
 
Det er imidlertid mange momenter ved vurderingen av om en selvtektshandling er lovlig og 
de fleste vil nok tenke seg godt om før et straffebud overtredes. Adgangen er snever og man 
vil måtte vurdere muligheten for å be om myndighetenes bistand slik straffeloven 2005 § 19 
er utformet. 
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4 Selvtekt de lege ferenda 
4.1 Hvordan vil kodifiseringen virke i praksis? 
Fordi lovlig selvtekt idag er ulovfestet rett kan, som ovenfor nevnt, ordlyden i straffeloven 
2005 § 19 føre til at flere får kjennskap til retten når bestemmelsen ikraffttrer. På den annen 
side så er nok ikke selvtekt ukjent for folk flest. De fleste vet kanskje også at politiet ofte hen-
legger saker der spørsmålet om selvtekt kommer opp. 
 
Staalesen76 hevder at man må anerkjenne en viss adgang til selvtekt i samfunnet. Hvis myn-
dighetene ikke tillater en viss adgang til selvtekt vil det, ifølge Staalesen, resultere i mer neve-
rett. Dette er nok kanskje riktig i tilfeller hvor private aktører raskt og effektivt må løse en 
situasjon selv. For eksempel flytte en ulovlig parkert bil eller ta tilbake sine eiendeler fra en 
tyv. Dette er situasjoner som kan kreve en løsning der og da. 
 
Skeie77 skriver at rettskrenkeren kan være klar over at den berettigede har anledning til å be-
nytte selvtekt og dette kan føre til at man unnlater å tråkke over noen andres rett. Dette slik at 
anledningen til å benytte selvtekt vil kunne føre til en preventiv virkning. Likevel så kan selv-
tekt også føre til at konflikter eskalerer. Dette kan for eksempel skje ved at den ene parten er i 
villfarelse om den selvtektshandlendes rett og møter det gjenopprettende angrepet med nød-
verge. Hvis begge partene i konflikten tror at de selv har rett så kan det føre til at konflikten 
eskalerer. 
 
Potensielt vil kodifiseringen og det at begrepet selvtekt blir mer allment tilgjengelig kunne 
føre til kaos. Hvis man tillater selvtekt, slik som i eksempelet ovenfor med studentens data-
maskin, vil dette kunne føre til at forbrukere som hevder kontraktsmislighold fra selger kan 
utføre lovlig selvtekt. Dette vil igjen kunne føre til at selgeren vil hevde nødverge eller nødrett 
overfor forbrukeren og nekte disse å forsyne seg av tilsvarende produkter. Her må man imid-
lertid huske at det er en svært begrenset rett til å kunne utføre lovlig selvtekt. Loven bestem-
mer at forbrukere og selger må følge de prosessuelle reglene når tvister oppstår. Dette er også 
i tråd med gjeldende rett, jf. RG. 1998 s. 1317.  
 
Adgangen til selvtekt kan være tidsbesparende for politi og rettsvesen. Dette ved at konflikter 
finner sin egen løsning og ikke behøver å bli brakt inn til avgjørelse av myndighetene. Ad-
gangen til selvtekt kan kanskje effektivt løse konflikter men det kan også oppstå nye. Dette 
eksempelvis ved at flere, rettmessig eller urettmessig, begynner å benytte adgangen til selv-
tekt og at den påståtte rettskrenkeren anser dette som en urettmessig handling. I slike tilfeller 
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vil en liten konflikt kunne eskalere slik at rettsapparatet vil få flere saker å ta stilling til som 
følge av at kodifiseringen blir mer allment tilgjengelig.  
 
Dersom politiet ikke har ressurser til å etterforske og påtale lovbrudd så kan det være fristende 
for enkeltindivider å utføre selvtekt. Her er imidlertid Rt. 1989 s. 64 retningsgivende i forhold 
til hvor grensen mellom lovlig og ulovlig selvtekt må trekkes. Dersom selvtekt anerkjennes, i 
situasjoner hvor private kritiserer politiets og påtalemyndighetenes arbeid og benytter dette til 
å begrunne selvtektshandlinger, vil det kunne føre til et stort antall saker. I tillegg så ville, et 
annet resultat i Rt. 1989 s. 64, kunne føre til at private skulle kunne ta seg inn i andres private 
hus. Dette ville potensielt ført til mange konflikter som ville måttet blitt behandlet av rettsap-
paratet. Dersom politiet ikke kan forfølge saker så kan likevel ikke enkeltindivider utføre pri-
vat rettshåndhevelse. 
 
Retten til lovlig selvtekt kan resultere i at selvtektshandlinger utføres istedenfor at sivilt 
søksmål reises. Dette siden sivilt søksmål kan være kostbart og byrden med å være saksøker 
kan være tyngre enn å bli saksøkt. Resultatet kan bli at det opprettes straffesak hvor tiltalte 
hevder lovlig selvtekt. Dette slik at domstolen prejudisielt må vurdere om tiltalte f.eks. hadde 
materiell rett. Det kan bli dyrt for staten dersom mange slike saker oppstår når kodifiseringen 
ikraffttrer og kunnskap om retten til selvtekt blir mer allment tilgjengelig gjennom lovens 
ordlyd. 
 
Spørsmålet om gyldigheten av administrative vedtak eksempelvis også avgjørelser fra for-
valtningsdomstoler kan komme opp som spørsmål i straffesaker. Dette dersom en privat ut-
øver selvtekt mot et administrativt vedtak og myndighetene mener at han ved selvtekten har 
overtrådt et straffebud. Domstolene kan kun utføre en legalitetskontroll i forhold til forvalt-
ningens avgjørelser. I en straffesak kan man ikke dømme en tiltalt med mindre straffeskylden 
er "bevist utover enhver rimelig tvil". For å belyse skylden må man også i straffesaken vurde-
re det administrative vedtaket. Det kan derfor skje at en privat, som føler at et administrativt 
vedtak er uberettiget, spekulerer i å utøve selvtekt for å få prøvd alle sider av saken i en straf-
fesak.  
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4.2 Avsluttende bemerkninger  
Det er, etter gjeldende rett og vil bli etter kodifiseringen av straffeloven av 2005 § 19, snever 
adgang til å utføre lovlig selvtekt.  Innledningsvis ble det henvist til en artikkel i VG78 hvor en 
leietaker misligholdt husleien og kjøpte utleiers bolig på tvangssalg. Dersom utleieren hadde 
kastet ut leietakeren ville dette ha blitt vurdert som ulovlig selvtekt. Likevel ble resultatet av 
denne saken urimelig for utleier og mest sannsynlig i strid med allmenne rettsoppfatninger.  
 
Selvtekt kan kanskje være vanskelig å ta stilling til avhengig av hvor, i konfliktens tidsforløp, 
som selvtekten utføres. Det er domstolene som fremover vil bestemme retningen når spørsmå-
let om selvtekt oppstår. Dette forutsatt at saker om selvtekt ikke henlegges i for stor grad. 
Domstolene vil vurdere hvert enkelt tilfelle og kunne ta i betraktning resultatets godhet i den 
enkelte situasjon. For å kunne bestemme om en selvtektshandling skal anses lovlig eller ulov-
lig må det endelige resultatet av en konflikt vurderes. Spørsmålet om lovlig selvtekt vil imid-
lertid kanskje ikke alltid foreligge tilslutt i tidsforløpet av en konflikt. 

                                                
78 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ruinert-av-leieboer/a/6733848/ 
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