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«Et lavt straffenivå bidrar til et humant samfunn. Minstestraffer bør ikke finne 

sted. Domstolene har bedre grunnlag enn lovgiver til å fastsette straff i det en-

kelte tilfellet. Stortinget bør vise den samme tillit til domstolene som Stortinget 

viste ved reformen om menneskerettigheter i Grunnloven i 2014. Da fikk dom-

stolene vid myndighet til å bruke de nye og overordnede bestemmelsene.» 

Carsten Smith, tidligere høyesterettsjustitiarius 

 

«Domstolene møter menneskene direkte. De bør derfor ha et stort hand-

lingsrom når de fastsetter straffart og -mengde. Minstestraffer og detaljerte 

straffangivelser bør derfor unngås i størst mulig grad. Vold- og overgreps-

saker mot barn og kvinner i og utenfor hjemmet har vært for stemoderlig 

behandlet. Disse sakene måtte løftes frem, også straffutmålingsmessig. Di-

lemma, ja. Her måtte vi skjerpe minstestraff og angi straffenivå som et av 

mange tiltak for å gi disse sakene en helt nødvendig prioritering» 

Knut Storberget, tidligere justisminister* 
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1 Innledning 

 

1.1 Tema 

Denne masteroppgaven handler om samspillet mellom Stortinget og Høyesterett om straffut-

måling i voldtektssaker i perioden 2000–2017. Formålet er både å beskrive og kritisere retts-

utviklingen i lys av det konstitusjonelle rammeverket de to statsmaktene virker innenfor.  

 

1.2 Aktualitet 

Voldtekt er en alvorlig straffbar handling og et stort samfunnsproblem. Derfor har krav om 

strengere straffer i voldtektssaker lenge vært på den politiske dagsordenen. Det har ført til 

straffeskjerpelser i 2000, 2009, 2010 og 2015, samt nye endringer på høring i 2017. Dette gjør 

det aktuelt å undersøke to ting: for det første om Høyesterett faktisk har utmålt strengere straf-

fer i tråd med Stortingets straffeskjerpelser, og for det andre om rettsutviklingen gir grunnlag 

for konstitusjonell eller rettspolitisk kritikk.  

 

Straffenivået i et samfunn er ikke bare et rettslig spørsmål, men et kulturelt kjennetegn.1 Min 

motivasjon for å analysere de problemstillingene denne oppgaven reiser, er en bekymring for 

at straffeskjerpelser kanskje baseres på feilaktige antakelser om hva straffenivået allerede er, 

og hva folks rettsfølelse egentlig tilsier. En kritisk vurdering av straffeskjerpelsene for vold-

tekt er en egnet inngang til å belyse en mer generell debatt om straffeskjerpelsers grunner og 

legitimitet.2 

 

I denne oppgaven undersøkes perioden 2000–2017. Perioden omfatter alle de nevnte straffe-

skjerpelsene fra og med revisjonen av voldtektsbestemmelsen i 2000. Perioden er valgt også 

fordi den er lang nok til å gi en god illustrasjon av det statsrettslige samspillet, samtidig som 

den er kort nok til å tillate relativt dype dykk i materien. Ettersom den leder frem til tiden 

oppgaven skrives i, gir den i tillegg svar på hva straffenivået er i dag. 

 

1.3 Metodiske særtrekk 

Analysen bygger på alminnelig juridisk metode tilpasset problemstillingen. Oppgavens empi-

riske del tar utgangspunkt i Stortingets straffeskjerpelser knyttet til voldtektsbestemmelsen i 

straffeloven (1902) § 192 og straffeloven (2005) § 291, slik disse fremgår av lovtekster, for-

                                                 

*   Forordet fra Carsten Smith og Knut Storberget er basert på korrespondanse og samtale i forbindelse med 

denne oppgaven, se Smith (2017) Storberget (2017), se vedlegg II og III. 
1  Keiserud (2013), s. 541. 
2  Det finnes flere teorier om hva som bør være straffens begrunnelse og formål (straffeteorier). Slike teorier er 

ikke hovedtema i denne oppgaven, men behandles kort i forbindelse med evalueringen av rettsutviklingen i 

perioden 2000–2017, se kapittel 4.1.2. 
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arbeider og etterarbeider.3 Deretter analyseres høyesterettspraksis i etterkant av straffeskjer-

pelsene for å undersøke om, og i tilfelle hvordan og hvorfor, Høyesterett skjerper straffene i 

henhold til signalene fra lovgiver.4  

 

Denne fremgangsmåten gjentas for hver straffeskjerpelse lovgiver har foretatt i perioden 

2000–2017. Analyse av forarbeider og rettsavgjørelser står sentralt, og det er særlig relevant å 

undersøke i hvilken grad lovgiver og Høyesterett henviser til hverandres signaler, som grunn-

lag for henholdsvis straffeskjerpelser og straffutmåling i konkrete saker. Øvrige rettskilder, 

som juridisk teori, supplerer studier av forarbeider og høyesterettspraksis, for å underbygge 

egne observasjoner og antyde straffenivået i de tilfellene høyesterettspraksis ikke har ført til 

en avklaring.  

 

Det avgrenses i utgangspunktet mot underrettspraksis, for det første fordi det er samspillet 

mellom Høyesterett og Stortinget som er tema, for det andre fordi vekten av underrettspraksis 

er mindre klar, og for det tredje fordi analyse av ytterligere materiale vil føre lenger enn opp-

gavens omfang tillater. Enkelte steder vil underrettspraksis likevel supplere analysen. Av 

plasshensyn avgrenses det videre mot bruk av andre strafferettslige reaksjoner enn fengsels-

straff, jf. straffeloven (2005) § 29. I denne oppgaven innebærer det hovedsakelig en avgrens-

ning mot bruk av samfunnsstraff og ungdomsstraff som reaksjonsform i voldtektssaker.5 

 

1.4 Videre fremstilling 

I kapittel 2 gis en kort teoretisk fremstilling av den konstitusjonelle oppgavefordelingen mel-

lom Stortinget og Høyesterett når det gjelder straffutmåling, samt hvilke virkemidler stats-

maktene har for samspill om utviklingen av straffenivået. Det tas ikke sikte på å gi en utførlig 

gjennomgang – formålet er kun å gi et begrepsapparat for analysen i oppgavens hoveddel. 

Kapittel 3 er oppgavens hoveddel og en empirisk undersøkelse av samspillet i perioden 2000–

2017. I kapittel 4 evalueres dette samspillet, og det gis en kritisk vurdering av rettsutvikling-

en.  

 

                                                 
3  Lov 22. mai 1902 nr. 10 og lov 20. mai 2005 nr. 28. Heretter brukes forkortelsene «straffeloven (1092)» og 

«straffeloven (2005)», samt «1902-straffeloven» og «2005-straffeloven». Dersom kun «straffeloven» brukes, 

siktes det til straffeloven (1902). 
4  I denne oppgaven brukes begrepet «lovgiver» om Stortinget som lovgiver. Underlagsmaterialet for Storting-

ets lovgiverfunksjon som fører frem til en vedtatt lov, medregnes – herunder dokumenter fra departementene 

og utvalg.  
5  For en grundig gjennomgang av bruk av samfunnsstraff i voldtektssaker, se Rt. 2013 s. 776 og Rt. 2014 s. 

459. Tilsvarende om ungdomsstraff, se HR-2016-1364-A. 
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2 Oppgavefordeling og samspill i straffutmålingen 

 

2.1 Grunnlaget for Høyesteretts skjønnsrom i straffutmålingen6 

Grunnloven etablerer en kompetansefordeling mellom de ulike statsmaktene, se Grunnloven 

del B om den utøvende makt, del C om den lovgivende makt og del D om den dømmende 

makt, henholdsvis §§ 3, 49 og 88.7 Grunnloven regulerer imidlertid ikke det nærmere innhol-

det i kompetansen til den dømmende makt. Oppgavefordelingen, herunder domstolenes 

skjønnsrom i den konkrete straffutmålingen, har utviklet seg gjennom statspraksis.8 

 

Domstolene var i utgangspunktet ikke tiltenkt noe eget skjønnsrom i straffutmålingen. Grunn-

lovsgiverne var inspirert av fransk konstitusjonell tenkning, der filosofen Montesquieus bilde 

var at «dommeren skulle være den munn som uttaler lovens ord»,9 altså en statisk og refleks-

preget straffutmåling. 

 

Straffeloven (1902) representerte et brudd med denne tenkningen og introduserte den indivi-

dualiserte straffutmålingen, der domstolene skulle utmåle straff innenfor svært vide straffer-

ammer. Grunnen var for det første en tro på at straffutmålingen skulle tilpasse seg samfunns-

forholdene og ha allmenn- og individualpreventiv effekt.10 For det andre ønsket de sosialt 

orienterte strategene bak den nye straffeloven – de juridiske professorene Francis Hagerup og 

Bernhard Getz – å sikre en sterk straffedomstol i møte med økende demokratisering av sam-

funnet: Med fremveksten av parlamentarismen og partiorganisasjoner avga Stortinget makt til 

bredere lag av befolkningen.11 En sentral tanke bak 1902-loven var den rolle juryen, altså fol-

kets representanter, skulle spille i straffesaker. For å gi mulighet til en konkret tilpasset (og 

folkelig forankret) straffutmåling måtte domstolenes skjønnsrom i straffutmålingen utvides.12 

 

Den individualiserte straffutmålingen ble begrunnet på tre måter. For det første teknisk, gjen-

nom et skarpt skille mellom skyldspørsmål og straffutmåling. For det andre demokratisk, ved 

at juryen skulle stå for straffutmålingen og Høyesterett skulle ha begrenset kompetanse. Kun 

ved «aapenbart misforhold mellem forbrytelsen og straffen» skulle Høyesterett overprøve 

                                                 
6  Den rettshistoriske fremstillingen i det følgende bygger på Flaatten (2017b) og Flaatten (2017a). Se også 

Flaatten (2015b), s. 76–78. 
7  Lov 17. mai 1814 (heretter Grunnloven). 
8  Smith (2015), s. 185–186. 
9  Røstad (1993), s. 107. 
10  Flaatten (2014), s. 94. 
11  Flaatten (2015a), s. 301–302. 
12  Kjerschow (1934), s. 2. 
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juryens straffutmåling, jf. straffeprosessloven (1887) § 395.13 For det tredje ideologisk, ved at 

økende sosiale problemer i samfunnet krevde ny rett.14  

 

Ganske snart viste det seg imidlertid at Høyesterett tolket § 395 slik at det måtte være åpen-

bart at det var et misforhold, ikke at det måtte være et åpenbart misforhold.15 Dette åpnet for 

at Høyesterett kunne foreta relativt små justeringer i straffutmålingen. På denne måten fikk 

Høyesterett likevel en sentral rolle i straffutmålingen, og har hatt det siden.16  

 

Etter som samfunnet vokste og rettskonfliktene ble flere utover på 1900-tallet, fikk Høyeste-

rett kapasitetsproblemer. Ett svar på dette var to-instansreformen i 1993 (i kraft 1995). Re-

formen innebar at Høyesterett ikke lenger skulle være ordinær ankedomstol for de mest alvor-

lige straffesakene – alle straffesaker skulle først behandles i tingretten, og eventuelt ankes til 

lagmannsretten.17 Det fremgår av forarbeidene til to-instansreformen at Høyesterett fortsatt 

skulle ha en sentral rolle i utviklingen av straffenivået. Reformen førte imidlertid til at Høyes-

terett fikk en sentral rolle på en annen måte – Høyesterett behandler færre saker enn før, men 

med en mer prinsipiell straffutmåling som legger sterkere føringer for underrettene.18 Lovgi-

ver valgte altså å forskyve Høyesteretts rolle fra å fokusere på konkret konfliktløsning til i 

større grad å foreta prinsipielle avklaringer av straffenivået.19 

 

Grunnlaget for Høyesteretts skjønnsrom i straffutmålingen er altså straffelovens system med 

vide strafferammer. Skjønnet hviler på en tillit fra Stortinget som lovgiver og er en forlengelse 

av en generell lovgivningsteknikk som innebærer at lovgiver utformer lovbestemmelser på en 

slik måte at domstolen gis et skjønnsrom ved anvendelsen i konkrete saker.20 Begrunnelsen 

for en slik lovgivningsteknikk er at lovgiver ikke kan overskue alle situasjoner som en lovbe-

stemmelse er ment å regulere. Overført til straffutmåling er begrunnelsen at straffverdigheten 

av en straffbar handling kan variere betydelig ved overtredelse av samme straffebud, på grunn 

av konkrete omstendigheter. En slik oppgavefordeling er altså i noen grad nødvendig, kanskje 

særlig når det gjelder straffutmåling. Den er også hensiktsmessig, fordi lovgiver har et bredt 

utredningsapparat og kan basere sine vedtak på overordnede politiske hensyn som også har 

demokratisk forankring. Domstolene har på den annen side innsikt i enkeltsakene og direkte 

                                                 
13  Lov 1. juli 1887 nr. 5. 
14  Flaatten (2014), s. 114–117, se Hagerup (1911), s. 58. 
15  Se Flaatten (2015a), s. 294–301 om debatten i 1929/1930 om Høyesteretts praksis når det gjaldt «aapenbart 

misforhold», mellom lagmann Finn Nygaard og tidligere høyesterettsjustitiarius Herman Scheel. 
16  I dag gjelder lov 22. mai 1981 nr. 25 (heretter straffeprosessloven) § 344, se Andenæs (2009), s. 529–530. 
17  Lov 11. juni 1993 nr. 80, jf. Andenæs (2009), s. 465–466 og Sunde (2015), s. 122–133. 
18  Ot.prp. nr. 78 (1992–1993), s. 76, se også Matningsdal (1998), s. 681. 
19  Matningsdal (2015), s. 549–550. 
20  Eckhoff (2001), s. 62–64 og s. 72–73. 
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kontakt med gjerningspersonen og offeret. Dette gjenspeiles i de to statsmaktenes virkemidler 

for å påvirke straffenivået: generelle rammer og konkret skjønn. 

 

2.2 Stortingets virkemidler for å påvirke straffenivået 

Denne oppgaven bygger på et skille mellom lovgivers virkemidler i kraft av å være lovgiver 

og de virkemidlene Stortinget har utenfor lovgiverrollen. Det er vurderingen av om Høyeste-

rett følger opp de virkemidlene lovgiver bruker i kraft av å være lovgiver, som kan være ut-

gangspunkt for å vurdere hvor lojal Høyesterett er (se kapittel 2.4).21 I tråd med maktforde-

lingen og legalitetsprinsippet er det loven vedtatt i den form Grunnloven forutsetter, som dan-

ner rammene for lovgivers legitime maktutøvelse.22 I det følgende avgrenses det derfor mot 

virkemidler utenfor lovgiverrollen, som for eksempel uttalelser fra stortingsrepresentanter i 

media, debatter i Stortingets spørretime, uttalelser i budsjettinnstillinger og plenarvedtak i 

Stortinget.23 

 

2.2.1 Generelle straffutmålingsbestemmelser 

I Norge har det ikke vært vanlig med generelle bestemmelser som skal veilede domstolene i 

straffutmålingen i konkrete saker.24 Straffeloven (2005) har derimot fått slike bestemmelser, 

jf. §§ 77 og 78 om henholdsvis skjerpende og formildende omstendigheter.25 Det kan diskute-

res hvor sterke føringer disse bestemmelsene legger på domstolenes skjønn. Bestemmelsene 

er ikke uttømmende, og grunnen til kodifiseringen er, ifølge forarbeidene, å tilfredsstille krav 

fra internasjonale overvåkningsorganer, samt at slike bestemmelser gir en mer informativ og 

brukervennlig straffelov.26  

 

2.2.2 Utformingen av det enkelte straffebud 

Når det gjelder utformingen av straffebudene, kan lovgiver bruke flere ulike virkemidler for å 

påvirke straffenivået. For det første kan lovgiver endre den øvre strafferammen, altså streng-

este straff som kan idømmes for en straffbar handling.27 Effekten av en slik endring vil imid-

lertid avhenge av de nærmere omstendighetene. Ordlyden taler for at strafferammen kun har 

betydning for yttergrensene i straffutmålingen, men de øvrige rettskildene, for eksempel for-

arbeidene, kan tale for et annet tolkningsresultat. I juridisk teori har det vært hevdet at en end-

                                                 
21  Matningsdal (2004), s. 335–338 
22  Backer (2015), s. 101–102 
23  Se om dette i Matningsdal (2002b), s. 581, Backer (2015), s. 117 og Schei (2012), s. 29 
24  Andenæs (2016), s. 476-477 
25  Backer (2015), s. 118 
26  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004), s. 154-156, Ot.prp. nr. 8 (2007-2008), s. 8 og Innst. O. nr. 29 (2007-2008), s. 10-

14 
27  Andenæs (2016), s. 455-456 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+0075676763663A2F2F7A76612E6572676766716E676E2E6162++/#/Dokument/gOT90z2E04z2DS154
https://vpn2.uio.no/+CSCO+0075676763663A2F2F7A76612E6572676766716E676E2E6162++/#/Dokument/gOT90z2E04z2DS156
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ring i strafferammen må gjenspeiles i straffutmålingen,28 men dette må vurderes konkret, og 

forarbeidene vil antakelig bli avgjørende. Det er for eksempel større grunn til å tro at straffe-

rammene blir utnyttet hvis synet på den straffbare handlingens straffverdighet har endret seg, 

eller hvis det foreligger økt kunnskap om skadevirkningene.29  

  

For det andre kan det vedtas en minstestraff, altså en heving av den nedre strafferammen, ut-

over lovens minimum på 14 dager, jf. straffeloven § 31 andre ledd.30 Dette kan gjøres hvis 

lovgiver ønsker å sikre at straffutmålingen overstiger et visst minimum. Ordlyden taler for at 

minstestraffen kun begrenser domstolenes kompetanse nedad i straffutmålingen, men de øvri-

ge rettskildene, for eksempel uttalelser i forarbeidene, kan tale for et annet tolkningsresultat. 

Det er en diskusjon om økt minstestraff alene signaliserer at straffutmålingen skal skjerpes 

også utover minstestraffen.31 Også dette må vurderes konkret, og forarbeidene vil antakelig 

bli avgjørende.32  

 

For det tredje kan straffutmålingen detaljreguleres i lovens ordlyd, slik lovgiver blant annet 

har gjort for promillekjøring, jf. vegtrafikkloven § 31 annet ledd.33 

  

For det fjerde kan en straffbar handling overføres til et lempeligere eller strengere straffebud. 

Et eksempel på dette er, som det fremgår nedenfor i kapittel 3.2.2, overføringen av flere for-

mer for ufrivillig seksuell omgang til bestemmelsen om voldtekt i 2000. Denne endringen 

medførte at disse tilfellene blant annet fikk en minstestraff på to år.34 

 

2.2.3 Uttalelser om straffenivå i forarbeider 

I norsk juridisk metode er forarbeider en sentral rettskilde, og i et system med individualisert 

straffutmåling bør lovgiver kunne gi signaler om straffutmålingen i forarbeidene.35 Alternati-

vet er at lovgiver blir nødt til å vedta detaljerte og rigide bestemmelser om straffutmålingen.36 

Uttalelser i forarbeidene kan ha ulike funksjoner.37  

 

                                                 
28  Matningsdal (2002b), s. 576–579. 
29  Matningsdal (2002b). Her nevnes narkotikasakene som det beste eksempelet: lov 21. april 1972 nr. 18 (10 

år), lov 12. juni 1981 nr. 62 (15 år) og lov 8. juni 1984 nr. 57 (21 år), se s. 576. 
30  Andenæs (2016), s. 457. 
31  Matningsdal (2002b), s. 573–574. 
32  Sammenlign for eksempel Innst. O. nr. 92 (1999-2000), s. 13 og Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 228. 
33  Lov 18. juni 1965 nr. 4. 
34  Matningsdal (2002b), s. 580. 
35  Eckhoff (2001), s. 70–74. 
36  Matningsdal (2002b), s. 584. 
37  Fremstillingen i det følgende bygger på Bergo (2000), s. 844–861. 
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For det første kan forarbeidene gi anvisninger om anvendelsen av en spesifikk straffart, for 

eksempel om når samfunnsstraff eller delvis betinget dom (heretter deldom),38 skal benyttes. 

Slike anvisninger har lovgiver gitt ved flere anledninger i perioden 2000–2017 (se kapittel 

3.2.3 og 3.4.3). 

 

For det andre kan forarbeidene gi presise anvisninger om straffenivået for en spesifikk straff-

fart eller straffbar handling. Som det vil fremgå av kapittel 3, ble det i forbindelse med vedta-

kelsen av straffeloven (2005) i 2009 og straffeskjerpelsene i 2010 gjort utstrakt bruk av et 

slikt virkemiddel.  

 

For det tredje kan uttalelser i forarbeidene brukes for å justere et allerede etablert straffenivå, 

uten en endring i selve straffebudets utforming. Det er imidlertid uenighet om slike signaler 

fra lovgiver står svakere enn signaler som er kombinert med en endring i straffebudets utfor-

ming. Når det benyttes vide strafferammer, bør forarbeidene kunne være avgjørende, fordi 

ordlyden uansett gir få holdepunkter for å fastlegge straffenivået.39 Det avgjørende er om utta-

lelsene er nyanserte og fremstår som gjennomtenkte, ikke om de er kombinert med en endring 

i straffebudets utforming. Dersom uttalelsene derimot ikke er forsvarlig vurdert, vil de kunne 

ha lavere kildeverdi.40 Selv om det ikke er et krav at straffebudets utforming endres, er det 

imidlertid en forutsetning at uttalelsene fører til et lovvedtak, altså at Stortinget som lovgiver 

har tilsluttet seg uttalelsene.41 

 

For det fjerde kan forarbeidene brukes til å angi hensyn eller momenter som skal, eller ikke 

skal, vektlegges ved straffutmålingen – for eksempel at fornærmedes seksualmoral ikke skal 

ha betydning for straffutmålingen i voldtektssaker.42 

 

Dersom uttalelser i en proposisjon fravikes av flertallet i komiteen, må komiteens standpunkt 

gjelde, med mindre dette igjen blir fraveket i selve stortingsbehandlingen. Dette fordi demo-

kratihensynet tilsier at jo nærmere lovgivers vedtakelse et forarbeid er, jo sterkere vekt bør det 

ha. Videre har forarbeidene sterkest vekt de første årene etter at loven ble vedtatt. Dette gjel-

der generelt, men i de tilfeller lovgiver har lagt sterke føringer på straffenivået i forarbeidene, 

har lovgiver i tillegg ofte presisert at uttalelsene ikke er ment å begrense domstolenes utvik-

                                                 
38  I henhold til straffeloven (1902) § 52 nr. 2 og straffeloven (2005) § 34. 
39  Bergo (2000), s. 855. 
40  Matningsdal (2010), s. 258. 
41  Matningsdal (2010), s. 263. 
42  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 49. 
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ling av straffenivået over tid.43 Etter hvert får altså andre rettskilder større betydning, først og 

fremst høyesterettspraksis.44  

 

Oppsummert har uttalelser i forarbeidene stor betydning for hvor reelt Høyesteretts skjønns-

rom er ved straffutmålingen, og uttalelser i forarbeidene er dermed et av Stortingets viktigste 

virkemidler for samspill om straffenivået. Det ligger imidlertid, som nevnt, en viktig begrens-

ning i at det kun er uttalelser som gis i kraft av å være lovgiver, som skal vektlegges.45 

 

2.3 Høyesteretts virkemidler for å påvirke straffenivået 

2.3.1 Straffutmåling i enkeltsaker 

Høyesteretts avgjørelser kan ikke ankes, og avgjørelsene er derfor endelige, jf. Grunnloven 

§ 88. Samtykke til anke til Høyesterett kan kun gis når anken gjelder spørsmål som har betyd-

ning utenfor den foreliggende sak, eller når det av andre grunner er særlig viktig å få saken 

prøvd i Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Det er altså forutsatt av lovgiver at Høyeste-

retts avgjørelser skal favne videre enn den enkelte sak.  

 

Det viktigste Høyesterett gjør for å påvirke straffenivået er dermed å legge føringer for under-

rettene gjennom prinsipielle avgjørelser om straffenivået (prejudikater). Styrken av det enkel-

te prejudikat avhenger av utformingen av domspremissene.46 Som nevnt behandler Høyeste-

rett et relativt lite antall saker etter to-instansreformen.47 Imidlertid har det vært en økning i 

antallet prinsipielle avgjørelser, med en mer synlig bruk av rettskildene.48  

 

Høyesteretts påvirkning av straffenivået må skje innenfor rammene av Grunnloven og loven: 

Påvirkningen må skje skrittvis for ikke å være i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnlo-

ven § 97, og påvirkningen må respektere de formelle kompetansebegrensningene som er fast-

satt i lov, blant annet minstestraffen og strafferammene.49 Spørsmålet om Høyesteretts 

skjønnsrom innenfor disse rammene kommer særlig på spissen når det gjelder lovgivers sig-

naler i forarbeidene (se kapittel 2.2.3 ovenfor og kapittel 2.4 nedenfor). 

 

                                                 
43  Se for eksempel Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 228. 
44  Matningsdal (2002b), s. 588. 
45  Schei (2012), s. 29 og Backer (2015), s. 134. 
46  Prejudikatlæren innebærer at den rettsoppfatning som Høyesterett har bygget sitt resultat på, er retningsgi-

vende for domstolene i senere saker, se Eckhoff (2001), s. 164–166. 
47  Se NOU 1992:28, s. 147–148 og Ot.prp. nr. 78 (1992–1993), s. 86 om henvisningspraksis etter to-

instansreformen. 
48  Matningsdal (2002a), s. 353, se Skoghøy (1996), s. 209. 
49  Matningsdal (1998), s. 682, se Rt. 1994 s. 1552, s. 1553 og Rt. 1999 s. 363, s. 365–366. 
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2.3.2 Oppfordre til lovendring 

Høyesterett kan også direkte oppfordre lovgiver til å foreta lovendring, ved å uttale i doms-

premissene at det er nødvendig med lovendring dersom lovgiver ønsker et annet resultat. Ek-

sempler på dette er blant annet Rt. 1989 s. 309, der det uttales at «[d]et er å håpe at disse pro-

blemer blir tatt opp av de lovgivende myndigheter», og Rt. 1997 s. 534, der det uttales at det 

er «foranledning til å bemerke at lovgiver etter min mening bør vurdere …»50 

 

2.4 Særlig om lovgiverlojalitet 

Uavhengige domstoler er en forutsetning for rettsstaten, og det er domstolenes ansvar for å 

opprettholde lovgiverviljen som er begrunnelsen for dens uavhengighet.51 I debatten om 

straffutmåling reises ofte spørsmålet om hvor lojale Høyesterett er mot lovgiver – og implisitt 

hvor legitim Høyesteretts myndighetsutøvelse er – når domstolen hevder sin uavhengighet. 

Dette foranlediger en kort kommentar om hva som menes med lovgiverlojalitet i denne opp-

gaven.  

 

Det er ikke alltid lett å identifisere en lovgivervilje. Det kan diskuteres om det er dagens eller 

datidens lovgiver, lovens bokstav eller lovens «ånd», en uttalt eller en implisitt lovgivervilje, 

som er relevant.52 Den forståelse av lovgiverlojalitet som legges til grunn i denne oppgaven, 

er om Høyesterett følger de signaler som med rimelighet kan utledes av det lovgiver uttrykker 

i kraft av å være lovgiver. Det omfatter den makt Stortinget utøver i den form Grunnloven 

§§ 75–79, 96 og 97 anviser, og de forarbeider fra departementer eller utvalg som leder frem til 

stortingsbeslutninger i denne formen. I oppgaven legges altså et positivistisk og institusjonelt 

lojalitetsbegrep til grunn.53 

                                                 
50  Rt. 1989 s. 309, 312 og Rt. 1997 s. 534, s. 540. 
51  Graver (2012), s. 547. 
52  Graver (2012), s. 556. 
53  Graver (2012), s. 561–563. Her problematiseres dette lojalitetsbegrepet, fordi det reduserer lojalitetsspørs-

målet til et spørsmål om juridisk metode. Det er imidlertid ikke denne oppgavens tema å drøfte om lojali-

tetsbegrepet bør ivareta andre verdier. Det relevante her er om Høyesterett følger lovgivers positive signaler, 

og da passer dette lojalitetsbegrepet godt. 
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3 Samspillet mellom Stortinget og Høyesterett i perioden 2000–

2017  

 

3.1 Innledning og historikk 

I dette kapittelet analyseres Stortingets straffeskjerpelser og etterfølgende høyesterettspraksis i 

perioden 2000–2017.54 Ved å presentere utviklingen kronologisk ønsker jeg å få frem sams-

pillet; den lineære utviklingen av straffenivået, men også de enkelte avgjørelsene og vedtake-

nes sammenheng med tidligere – og fremtidige – avgjørelser og vedtak.  

 

I dette avsnittet gis først en kort fremstilling av voldtektsbestemmelsens historikk frem til 

2000, herunder de viktigste endringene med betydning for straffutmålingen. En slik kort 

fremstilling er relevant fordi endringshistorien bidrar til forståelse for utviklingen i perioden 

2000–2017, særlig med tanke på at bruk av minstestraff er en sentral del av temaet videre, og 

at dette er et virkemiddel som har vært forsøkt før. 

 

I 1902 fikk voldtektsbestemmelsen den utformingen som den beholdt frem til 2000. Straffe-

rammen ble satt til fengsel i inntil 10 år, med en minstestraff på ett år dersom voldtekten in-

nebar samleie.55 Ved lov 4. juli 1927 nr. 9 ble minstestraffen for voldtekt til utuktig omgjeng-

else (seksuell omgang) innført og satt til ett år, og minstestraffen for voldtekt til samleie ble 

økt til tre år. Grunnen til lovendringen var at seksuallovbruddene hadde tiltrukket seg all-

mennhetens oppmerksomhet, og det var en utbredt oppfatning at voldtektene økte i omfang og 

at straffen var for lav.56  

 

Ved lov 15. februar 1963 nr. 2 ble minstestraffen satt ned igjen til ett år. Bakgrunnen var at 

man erfarte en rekke negative og utilsiktede virkninger av den høye minstestraffen. Den førte 

til urimelig strenge straffer, utstrakt bruk av deldom, frifinnelser og påtaleunnlatelser.57 Den 

møtte kritikk fra blant annet Kriminalistforeningen, domstolene, statsadvokaten og Norske 

Kvinners Nasjonalråd, og i 1960 anbefalte Straffelovrådet å sette minstestraffen ned igjen til 

ett år.58 Lovgiver sluttet seg til dette.59  

 

                                                 
54  Alle lovendringer med tilhørende forarbeider og høyesterettsavgjørelser knyttet til straffeloven (1902) § 192 

og straffeloven (2005) § 291 fra perioden 2000–2017 er gjennomgått. Det er de lovgiversignaler og høyeste-

rettsavgjørelser som anskueliggjør temaet, som analyseres i dette kapittelet. 
55  For legaldefinisjonen av samleie, se straffeloven (1902) § 206 og straffeloven (2005) § 292 bokstav a til c. 
56  Ot.prp. nr. 8 (1927), s. 10–12. 
57  Ot.prp. nr. 40 (1961–1962), s. 6. 
58  Innstilling fra Straffelovrådet (1960), s. 4. 
59  Ot.prp. nr. 40 (1961–1962), s. 9–10. 
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12. juni 1995 vedtok Stortinget å gjennomføre en revisjon av seksuallovbruddene. Bakgrun-

nen var at straffelovens «sedelighetskapittel»60 ble utformet for da snart 100 år siden, og til 

tross for senere endringer var reglene fortsatt preget av den tiden de ble utformet i.61 I desem-

ber 1995 nedsatte derfor departementet det såkalte Seksuallovbruddutvalget, som fikk i opp-

drag å foreslå endringer i straffelovens seksuallovbruddskapitler. Formålet var dels en språk-

lig forenkling og modernisering, dels en materiell revisjon av seksuallovbruddene for å styrke 

kvinners vern mot seksuelle overgrep. Oppgavens hovedtema – og temaet for resten av kapit-

tel 3 – er samspillet mellom Stortinget og Høyesterett om straffutmåling i voldtektssaker fra 

og med denne revisjonen. 

 

3.2 Revisjonen i 2000 

Ved lov 11. august 2000 nr. 76 ble voldtektsbestemmelsen i straffeloven § 192 revidert. Mins-

testraffen for voldtekt til samleie ble hevet fra ett til to år, og grovt uaktsom voldtekt ble kri-

minalisert.  

 

Videre signaliserte lovgiver et ønske om en generell heving av straffenivået for de tilfellene 

som tidligere var omfattet av voldtektsbestemmelsen (tidligere straffeloven § 192 første ledd, 

nå straffeloven § 192 bokstav a, heretter «bokstav a-tilfellene»). I tillegg innebar revisjonen 

en utvidelse av voldtektsbestemmelsen i tre retninger: for det første den som skaffer seg sek-

suell omgang ved annen truende atferd (tidligere straffeloven § 194, nå et alternativt vilkår i 

straffeloven § 192 første ledd bokstav a og c, heretter «truende atferd-tilfellene»), for det 

andre den som har seksuell omgang med en som er bevisstløs eller av andre grunner ute av 

stand til å motsette seg handlingen (tidligere straffeloven § 193, nå et alternativt vilkår for 

voldtekt i straffeloven § 192 første ledd bokstav b, heretter «hjelpeløshetstilfellene» eller 

«bokstav b-tilfellene»), og for det tredje å få noen til å utføre handlinger tilsvarende seksuell 

omgang med seg selv (tidligere subsumert under straffeloven § 222, nå et alternativt vilkår for 

voldtekt i straffeloven § 192 bokstav c, heretter «bokstav c-tilfellene»).62 

 

I det følgende knyttes noen oppgaverelevante kommentarer til de ulike delene av revisjonen. 

 

                                                 
60  Tidligere var voldtekt en sedelighetsforbrytelse, mens det etter revisjonen kalles seksuallovbrudd. Begrepet 

sedelighet henviste til anstendighet og sosial moral, mens begrepet seksuallovbrudd fremhever voldtektens 

karakter av å være en personkrenkelse, se Dahl (1994), s. 192. Tidligere hadde altså kvinners anstendighet 

og sosiale moral betydning for straffutmålingen. I forarbeidene til 1902-straffeloven kom dette tydelig til ut-

trykk gjennom departementets påpekning av at voldtektsbestemmelsen omfattet meget forskjellige situasjo-

ner: «fra de mest brutale Forgribelser paa den kvindelige Kyskhed til Attentater paa provisorisk letfærdige 

Kvinder», se Oth. Prp. No. 24. (1898/99), s. 178. 
61  NOU 1997:23, s. 3-4, se Innst. S. nr. 206 (1994–1995). 
62  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 39–41 og Innst. O. nr. 92 (1999–2000), s. 9–10. 
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3.2.1 Heving av straffenivået for bokstav a-tilfellene 

I tiden før Seksuallovbruddutvalget ble nedsatt, hadde Høyesterett foretatt en gradvis økning 

av straffenivået i voldtektssaker.63 Høyesterett var imidlertid varsomme med å øke straffeni-

vået i store sprang, under henvisning til hensynet til forutberegnelighet.64 I forbindelse med 

endringen i 2000 ble det derfor uttalt at «[k]omiteen har flere ganger påpekt at straffenivået 

for seksuelle overgrep ligger for lavt, og finner grunn til å gjenta dette. Komiteen forventer at 

domstolene tar hensyn til lovgivers standpunkter.»65 Lovgiver ønsket altså at de tilfellene som 

tidligere var omfattet av voldtektsbestemmelsen, nå bokstav a-tilfellene, skulle straffes 

strengere, uten å angi et spesifikt straffenivå. 

 

3.2.2 Utvidelse av voldtektsbestemmelsen 

Seksuallovbruddutvalget foreslo ingen realitetsendringer i det objektive gjerningsinnholdet.66 

Det gjorde derimot departementet. Departementets forslag inneholdt for det første en videre-

føring av gjeldende rett, men i tillegg skulle voldtektsbestemmelsen, som nevnt, omfatte hjel-

peløshetstilfellene, truende atferd-tilfellene og det å få noen til å utføre handlinger tilsvarende 

seksuell omgang med seg selv. 

 

For hjelpeløshetstilfellene gjaldt allerede en minstestraff på ett år dersom gjerningspersonen 

hadde fremkalt hjelpeløshetstilstanden. Endringen innebar en skjerpelse, ved at minstestraffen 

ble økt til to år og gjort uavhengig av om gjerningspersonen har fremkalt hjelpeløshetstilstan-

den, samt at den øvre strafferammen ble hevet fra fem til ti år. For truende atferd-tilfellene 

medførte endringen at disse tilfellene ble omfattet av minstestraffen på to år, samt at den øvre 

strafferammen ble hevet fra fem til ti år. Departementet uttalte at samme bestemmelse nå om-

fattet forhold av svært forskjellig alvorlighetsgrad, men at alvorlighet ville det kunne tas hen-

syn til ved straffutmålingen.67  

 

Straffeloven § 192 første ledd bokstav c kom også inn først under komiteens behandling, og 

bakgrunnen var avgjørelsen i Rt. 1999 s. 1718. Høyesterett kom her under dissens (3–2) til at 

å tvinge noen til å utføre seksuell omgang med seg selv (føre gjenstander inn i egen vagina), 

ikke var omfattet av gjerningsinnholdet i voldtektsbestemmelsen, men derimot måtte subsu-

meres under straffelovens alminnelige tvangsbestemmelse, jf. straffeloven § 222.68 Departe-

                                                 
63  Se utviklingen i NOU 1997:23, s. 55. 
64  Et eksempel på dette er Rt. 1994 s. 1552, s. 1554. 
65  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 49 og Innst. O. nr. 92 (1999–2000), s. 11–12, se også Budsjett-innst. nr. 4 for 

1996–1997, Budsjett-innst. S. nr. 4 (1997–1998) og Innst. S. nr. 168 (1997–1998). 
66  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 38. 
67  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 41. 
68  Rt. 1999 s. 1718, s. 1721, se Ertzeid (2006), s. 352–353. 
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mentet anbefalte derfor å inkludere et nytt straffalternativ i ny bokstav c i voldtektsbestem-

melsen.69  

 

Straffeloven § 222 hadde en strafferamme på inntil tre år og ingen minstestraff. Vedtakelsen 

av bokstav c innebar dermed en vesentlig straffeskjerpelse for disse forholdene, ved at straffe-

rammen ble økt til inntil ti år og forholdene ble omfattet av minstestraffen dersom den seksu-

elle omgangen innebar samleie (innføring av gjenstand i skjede regnes som samleie, jf. straf-

feloven (1902) § 206 og straffeloven (2005) § 292 bokstav c).  

 

Departementet kommenterte at det generelt ville være grunn til å bedømme slike tilfeller 

mindre strengt enn en «ordinær» voldtekt. Komiteen var ikke enig i dette, og uttalte: «Komi-

teen kan ikke se at slike forhold er mindre straffverdige enn om voldtektsmannen selv hadde 

utført overgrepene. Tvert imot vil en slik fremgangsmåte kunne fremstå særlig ydmykende for 

offeret».70 Signalet fra Stortinget var altså at bokstav c-tilfellene ikke på generelt grunnlag 

skulle straffes lavere enn voldtekt etter bokstav a eller b. 

 

Utvidelsen av voldtektsbestemmelsen kom som en følge av et gradvis endret syn på hva som 

anses som det sentrale ved voldtektshandlingen. Historisk har det sentrale vært tvang. Andre 

former for ufrivillig seksuell omgang ble ikke definert som voldtekt. Endringene i 2000 mar-

kerte derfor et skifte – utvidelsen medførte at flere former ufrivillig seksuell omgang ble defi-

nert som voldtekt.71 Lovgivers begrunnelse var at et vilkår om tvang fører til «en for sterk 

fokusering på fornærmedes atferd og motivasjon […] uttrykket «tvang» kan lett oppfattes slik 

at det bare omfatter tilfelle hvor fornærmede ikke hadde noe valg».72  

 

3.2.3 Heving av minstestraffen fra ett til to år 

Verken Seksuallovbruddutvalget eller departementet foreslo å øke minstestraffen til to år. 

Departementet gikk inn for fortsatt minstestraff på ett år, og mente at det var rom for straffe-

skjerpelser innenfor dagens strafferammer, i tråd med det syn at uttalelser i forarbeidene har 

vekt uavhengig av om de fører til en endring i straffebudets utforming, forutsatt at de er nyan-

serte og gjennomtenkte (se kapittel 2.2.3). 

 

Om forholdet mellom bruk av minstestraff og adgangen til å avsi deldom, uttalte departemen-

tet at det bør være adgang til å bruke deldom for å avbøte urimelige resultater av minstestraf-

fen. Dette måtte imidlertid ikke føre til en praksis hvor deldom systematisk blir brukt for å 

                                                 
69  Innst. O. nr. 92 (1999–2000), s. 9. 
70  Innst. O. nr. 92 (1999–2000), s. 9–10. 
71  Høgberg (2010), s. 218. 
72  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 40. 
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uthule minstestraffen.73 Her ga altså lovgiver viktige føringer for straffarten og dermed straff-

utmålingen (se kapittel 2.2.3). Departementet så altså for seg at domstolene skulle kunne ut-

måle straffer under en minstestraff på ett år i konkrete saker.  

 

Stortinget hevet imidlertid minstestraffen til to år.74 Uttalelsene om bruk av deldom er ikke 

gjentatt av komiteen, men det legges til grunn at Stortinget sluttet seg til disse. Som det vil 

fremgå nedenfor i kapittel 3.3.3, har deldom nettopp blitt benyttet av domstolene i møte med 

den økte minstestraffen – kanskje særlig fordi minstestraffen ble hevet til to år. Behovet for å 

avbøte urimelige resultater av minstestraffen øker parallelt med minstestraffen. 

 

Det er grunn til å tro at utvidelsen av voldtektsbestemmelsen til å omfatte hjelpeløshetstilfel-

lene hang sammen med at minstestraffen skulle være ett år. Fordi det allerede gjaldt en mins-

testraff på ett år for hjelpeløshetstilfellene, ville ikke utvidelsen innebære en så markant straf-

feskjerpelse som den endte opp med å innebære etter komiteens behandling. Bestemmelsen 

endte opp med å omfatte forhold av svært forskjellig alvorlighetsgrad, men med en vesentlig 

svekket mulighet for domstolene til å ta hensyn til dette ved straffutmålingen. 

 

3.2.4 Kriminalisering av grovt uaktsom voldtekt 

Seksuallovbruddutvalget var delt i spørsmålet om å kriminalisere grovt uaktsom voldtekt. 

Flertallet var imot, og som begrunnelse ble det anført at straff kun bør benyttes hvis det er 

praktisk behov for det og tungtveiende interesser taler for kriminalisering.75 Departementet 

kom til en annen konklusjon. Begrunnelsen var at en kriminalisering av disse forholdene ville 

styrke rettsvernet for voldtektsofre, at slike handlinger var klart straffverdige, samt at det ville 

være et viktig signal om at samfunnet ikke aksepterer denne typen handlinger.76 Det fremgår 

videre av komiteens merknader at et formål med kriminaliseringen var flere domfellelser. I 

dette lå det en henvendelse til domstolene om å senke terskelen for domfellelse i voldtektssa-

ker.77 Endringen skulle innebære at tilfeller som tidligere førte til frifinnelse, nå ble dømt som 

voldtekt. 

 

Det eneste som ble uttalt om selve straffenivået var at «[a]tferden gir større grunn til bebrei-

delse enn ved simpel uaktsomhet, men må samtidig bedømmes mildere enn en forsettlig vold-

                                                 
73  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 28. 
74  Innst. O. nr. 92 (1999–2000), s. 13. 
75  NOU 1997:23, s. 53. 
76  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 37. 
77  Innst. O. nr. 92 (1999–2000), s. 8. 
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tekt.»78 I tillegg signaliserte Stortinget at de grovt uaktsomme tilfellene skulle bedømmes mil-

dere, ved at disse tilfellene ikke ble omfattet av minstestraffen. 

 

3.3 Høyesterettspraksis etter revisjonen i 2000  

3.3.1 Straffenivået for bokstav a-tilfellene 

Rt. 2002 s. 1210 var den første høyesterettsavgjørelsen om straffutmåling i en voldtektssak 

etter revisjonen i 2000. Saken gjaldt et bokstav a-tilfelle og var en såkalt overfallsvoldtekt. 

Førstvoterende uttalte at «[e]tter ei lovendring som den av 11. august 2000, må det takast 

standpunkt til straffenivået på det nye lovgrunnlaget».79 På denne bakgrunn ble straffen hevet 

fra fire år i lagmannsretten til fem år. Denne avgjørelsen tyder på at Høyesterett allerede ved 

første anledning fulgte opp Stortingets generelle signaler i forarbeidene om en heving av straf-

fenivået for bokstav a-tilfellene. Det er mange eksempler på slike uttalelser i senere avgjørel-

ser, hvor Høyesterett under henvisning til lovendringen hevet straffen sammenlignet med lig-

nende saker før lovendringen.80  

 

Når man studerer domspremisser i enkeltsaker kan det imidlertid være vanskelig å få en hel-

hetlig oversikt over om straffenivået generelt sett har økt. Derfor er det interessant å støtte opp 

egne studier av primærkildene med undersøkelser som er gjort av straffenivået før og etter 

endringen. I det følgende sammenholdes resultatene fra to undersøkelser av straffenivået. Den 

ene undersøkelsen gjelder perioden 1985–2001 (heretter Busch). Den andre undersøkelsen 

gjelder perioden 2002–2006 (heretter Ertzeid).  

 

Det må påpekes at det ikke er lett å sammenligne straffesaker, da hver enkelt sak er unik, både 

med hensyn til tiltaltes forhold og hendelsesforløpet.81 Ertzeid presiserer derfor at det er vans-

kelig å si noe sikkert om forholdet til Buschs undersøkelse, men noen tendenser kan anty-

des.82 Ertzeid antyder at straffenivået for en enkeltstående voldtekt til samleie uten konkurrens 

eller gjentakelse lå på i underkant av tre år, etter lovendringen i 2000. Sammenlignet med 

Buschs tabell for andre halvdel av 1990-årene, utgjør ikke dette en stor endring.83 Når det 

gjelder overfallsvoldtekter, virker det heller ikke som om straffenivået ble endret i særlig 

                                                 
78  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 36. 
79  Rt. 2002 s. 1210, s. 1213. 
80  Se for eksempel Rt. 2003 s. 196, avsnitt 9, Rt. 2003 s. 625, avsnitt 11, Rt. 2003 s. 740, avsnitt 21 og Rt. 2005 

s. 556, avsnitt 12. 
81  Busch (2002), s. 8. 
82  Ertzeid (2006), s. 267, jf. s. 263–264. 
83  Busch (2002), s. 47–53. Buschs tabell for første halvdel av 1990-årene stemmer ganske godt med Seksual-

lovbruddutvalgets funn, som var at gjennomsnittlig utmålt ubetinget fengselsstraff i 1994 var to og et halvt 

år, se NOU 1997:23, s. 55. Seksuallovbruddutvalget undersøkte ikke andre halvdel av 1990-årene, men 

sammenfallet med Busch for øvrig, styrker Buschs funn også for andre halvdel av 1990-årene. 
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grad. Derimot virker det som det skjedde en skjerpelse når det gjelder voldtekter som er be-

gått av en person fornærmede kjente fra før, og når det gjelder voldtekt til seksuell omgang.84  

 

I forbindelse med vedtakelsen av straffeloven (2005) i 2009 (se nedenfor i kapittel 3.4) viste 

departementet til funnene i Ertzeids undersøkelse og konkluderte med at straffenivået etter 

lovendringen i 2000 fortsatt lå i nedre sjikt av strafferammene.85 Etter en gjennomgang av 

nyere praksis, uttalte departementet at straffen for bokstav a-tilfellene synes å være to år og 

åtte–ni måneder. Dette stemmer med Ertzeids funn i 2006. 

 

For å oppsummere er det flere eksempler på at Høyesterett viser til lovendringen i 2000 som 

begrunnelse for straffutmålingen. Gjennomgangen av rettspraksis – både Ertzeids sammenlig-

ning med Busch og departementets egen gjennomgang i Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) – viser 

imidlertid at skjerpelsene var beskjedne, og at straffenivået fortsatt lå i nedre sjikt av straffe-

rammene. 

 

3.3.2 Straffenivået for bokstav b-tilfellene og bokstav c-tilfellene  

I dette avsnittet er formålet å beskrive straffenivået i bokstav b-tilfellene og bokstav c-

tilfellene etter revisjonen i 2000. Når det gjelder bokstav b-tilfellene, vises det også til frem-

stillingen i kapittel 3.3.3 om bruk av deldom, som var en av de viktigste konsekvensene av at 

hjelpeløshetstilfellene ble omfattet av voldtektsbestemmelsen.86  

 

Rt. 2002 s. 1288 og Rt. 2002 s. 1295 gjaldt bokstav b-tilfeller som innebar samleie, etter lov-

endringen. Straffen ble satt til henholdsvis to år og seks måneder (ett år og seks måneder ube-

tinget), og to år og én måned (ett år ubetinget). Til sammenligning varierte straffen i hjelpe-

løshetstilfellene som innebar samleie, før lovendringen, fra 120 dager ubetinget fengsel i Rt. 

2000 s. 800 til ett år ubetinget fengsel i Rt. 2002 s. 897. 87 I underrettspraksis lå straffenivået 

enda lavere, se LA-1997-1714 og LF-1999-702 (begge 60 dager ubetinget fengsel). 

 

Når det gjelder bokstav b-tilfeller som ikke innebar samleie, etter lovendringen, er 

Rt. 2004 s. 32 interessant.88 Førstvoterende uttalte at det må etableres et nytt straffenivå, og at 

det må reageres strengere enn tidligere.89 Straffen ble satt til åtte måneder ubetinget fengsel. 

Når det gjelder straffenivået for bokstav b-tilfeller som ikke innebar samleie før endringen, er 

                                                 
84  Ertzeid (2006), s. 267. 
85  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 224–225. 
86  Høgberg (2010), s. 227–228. 
87  Matningsdal (2016), note 1638. 
88  Se også Rt. 2006 s. 37, avsnitt 9. 
89  Rt. 2004 s. 32, avsnitt 24. 
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det vanskelig å si noe om straffenivået, fordi det nesten ikke forelå høyesterettspraksis.90 Det 

forelå imidlertid noe underrettspraksis som kan gi et bilde av straffenivået, se LE-1997-303 

(50 dager) og LG-1997-1429 (120 dager, men i denne saken forelå det noen skjerpende om-

stendigheter). At det forelå så lite praksis i slike saker før 2000, er i seg selv et funn, og tyder 

på at disse sakene sjeldent førte til tiltale.  

 

Videre er det interessant undersøke hvor straffenivået for bokstav c-tilfellene lå etter lovend-

ringen, i lys av de motstridende uttalelsene fra departementet og komiteen (se kapittel 3.2.2). 

Det foreligger ikke mye høyesterettspraksis etter endringen i 2000. I Rt. 2003 s. 1455 var til-

talte under 18 år, og straffen ble 300 timer samfunnsstraff, med en subsidiær fengselsstraff på 

ti måneder, i henhold til straffeloven § 192 bokstav c. I Rt. 1999 s. 1718 var tiltalte 18 år og 

ble dømt til fengsel i ti måneder, hvorav fem måneder ubetinget, i henhold til straffeloven § 

222. Det er vanskelig å sammenligne disse sakene og si noe om straffeskjerpelsen, fordi al-

dersaspektet slo så ulikt ut.  

 

Det er også vanskelig å si noe om forholdet til bokstav a og b-tilfellene etter 2000, fordi det 

kun foreligger én høyesterettsdom i bokstav c-tilfellene – altså Rt. 2003 s. 1455 – og doms-

premissene er lite prinsipielle. I tillegg foreligger ingen høyesterettsavgjørelser i bokstav a- og 

b-tilfellene etter 2000 med en så ung gjerningsperson som i bokstav c-tilfellet.91 Det forelig-

ger imidlertid underrettspraksis. Her antydes et straffenivå i bokstav a- og b-tilfellene, med 

tilsvarende ung gjerningsperson, som harmonerer med bokstav c-tilfellet i Rt. 2003 s. 1455.92 

 

3.3.3 Konsekvenser av minstestraff – bruk av deldom 

Rt. 2002 s. 1288 gjaldt et bokstav b-tilfelle og ble avsagt under dissens (3–2). Alle dommerne 

var enige om en fengselsstraff på to år og seks måneder, men uenigheten gjaldt bruk av del-

dom. Flertallet gjorde ett år av straffen betinget, slik at den ubetingede delen av straffen ut-

gjorde ett år og seks måneder, altså under minstestraffen på to år. Mindretallet mente at straf-

fen i sin helhet skulle være ubetinget. Det er interessant å undersøke flertallet og mindretallets 

vurdering av uttalelsene fra lovgiver. 

 

Førstvoterende, som tilhørte flertallet, trakk for det første i tvil om Stortinget hadde ment å 

innføre en minstestraff for voldtekt i hjelpeløshetstilfellene der gjerningspersonen ikke selv 

                                                 
90  Se om dette i Rt. 2004 s. 357, avsnitt 25. 
91  Når det derimot gjelder avgjørelser etter 2010, se HR-2016-1364-A, som gjaldt et bokstav a-tilfelle med et 

hendelsesforløp som kan minne om det i Rt. 1999 s. 1718 og Rt. 2003 s. 1455. Saken gjaldt flere gjernings-

personer i 14–16-årsalderen som voldtok en 14 år gammel gutt på klassetur. Det ble idømt fengselsstraff på 

fire år, hvorav tre år betinget. 
92  LH-2004-108 (360 timer samfunnsstraff), LB-2005-139997 (200 timer samfunnsstraff) og LH-2007-106942 

(300 timer samfunnsstraff). 
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har fremkalt hjelpeløsheten.93 Førstvoterende argumenterte videre med at det ikke var noen 

tvil om at lovgiver nå har ført inn i voldtektsbestemmelsen tilfeller der alvorlighetsgraden 

varierer sterkt. Etter hans mening var det derfor ikke mulig eller ønskelig å unngå en grade-

ring av tilfellene. Hjelpeløshetstilfellene kunne etter hans syn ofte være i den nedre delen av 

straffeskalaen.94 Selv om det skal vises varsomhet ved bruk av deldom når det foreligger 

minstestraff, fremhevet førstvoterende at straffutmålingen skal være konkret i den enkelte 

sak.95 

 

Et annet interessant poeng med førstvoterendes begrunnelse er at han også mente å finne støt-

te for sitt standpunkt i forarbeidene, blant annet ved å vise til uttalelser i proposisjonen om at 

hjelpeløshetstilfellene kan være like straffverdige som de tilfellene som tradisjonelt har vært 

ansett som voldtekt. Hans standpunkt bygger på en antitese; hvis lovgiver mente at hjelpeløs-

hetstilfellene kan være like straffverdige som den tradisjonelle voldtekten, så kan de også 

være mindre straffverdige. Førstvoterende problematiserte ikke at Stortinget økte minstestraf-

fen til to år. Uttalelsene i proposisjonen må ses i lys av at departementet foreslo en minste-

straff på ett år. Disse uttalelsene har mindre vekt når komiteen fravek departementets forslag 

om minstestraff på ett år. 

 

Annenvoterende stilte spørsmål ved hvor lojal førstvoterendes argumentasjon var på dette 

punktet. Hun uttalte at det «ikke [er] noe i forarbeidene som kan tyde på at bestemmelsene 

ikke skal forstås i samsvar med ordlyden […] [e]tter mitt syn kan man ikke trekke slutninger 

av betydning fra de enkeltformuleringer som her er benyttet […] [d]en utforming lovforslaget 

hadde og den utforming loven fikk, er ikke til å misforstå […] domstolene må etter mitt syn 

følge opp dette, selv om man skulle ha en annen oppfatning om bruken av minstestraff i denne 

type saker […]»96 

 

Førstvoterende forsøkte riktignok å forankre sitt syn i forarbeidene, men den egentlige skille-

linjen mellom flertallet og mindretallet handlet om synet på Høyesteretts rolle i straffutmå-

lingen, og det ble i realiteten stilt spørsmålstegn ved om lovendringen i 2000 var hensiktsmes-

sig. Mindretallet forankret sitt syn direkte i forarbeidene – en mer positivistisk tilnærming til 

rettskildene enn flertallets konstruktive tilnærming (se om lovgiverlojalitet i kapittel 2.4). Det 

var en uenighet med hensyn til balansen i samspillet mellom Stortinget og Høyesterett om 

straffutmålingen. Minstestraffen reduserte Høyesteretts skjønnsrom, og i de første avgjørelse-

ne etter endringen i 2000 kom Høyesteretts misnøye med dette til syne. Høyesterettsdommer 

                                                 
93  Rt. 2002 s. 1288, s. 1291, jf. Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 33. 
94  Rt. 2002 s. 1288, s. 1291. 
95  Rt. 2002 s. 1288, s. 1292. 
96  Rt. 2002 s. 1288, s. 1293–1294. 
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Kirsti Coward, som tilhørte flertallet, har senere uttalt at avgjørelsen kan ses som en tilbake-

melding til lovgiverne om at Høyesterett mente at minstestraffen slo uheldig ut.97 

 

Rt. 2002 s. 1701 er også interessant i denne sammenheng. Saken gjaldt et bokstav a-tilfelle. 

Høyesterett utmålte straffen til to år og ni måneder, og så ikke noe grunnlag for å gjøre deler 

av straffen betinget. I forbindelse med vurderingen av eventuell deldom uttalte førstvoterende 

at det er grunn til å vise varsomhet med å anvende deldom på en slik måte at den ubetingede 

delen av straffen havner under minstestraffen. Når dette likevel ble resultatet i Rt. 2002 s. 

1288 og Rt. 2002 s. 1295, hadde det, etter hans oppfatning, sammenheng med at de sakene 

gjaldt bokstav b-tilfeller. Disse uttalelsene trekker i retning av at Høyesterett ved straffutmå-

lingen fortsatt ønsket en straffutmålingspraksis som skilte mellom ulike kategorier av vold-

tekt, til tross for at alternativene var likestilt i lovens ordlyd. Riktignok uttalte førstvoterende 

videre at det også for bokstav a-tilfellene vil være snakk om konkret utmåling i enkeltsaker, 

og at domstolene må kunne gjøre en del av minstestraffen betinget når det foreligger «helt 

spesielle omstendigheter».98  

 

Her oppstilte Høyesterett en norm for vurdering av deldom i bokstav a-tilfellene som ligner på 

den som mindretallet i Rt. 2002 s. 1288 også ønsket å oppstille for bokstav b-tilfellene, altså 

at det må spesielle omstendigheter til for å benytte deldom med en ubetinget straff under 

minstestraffen.99 Høyesterett bekreftet denne normen for bokstav a-tilfellene i Rt. 2003 s. 

1248.100 

 

Rt. 2005 s. 663 gjaldt et bokstav b-tilfelle til samleie, og det var igjen dissens med hensyn til 

bruken av deldom. Vektleggingen av det nokså spesielle hendelsesforløpet sto sentralt for 

både flertallet og mindretallet, og saken illustrerer hvor ulike bokstav b-tilfellene kan være.101 

Førstvoterende gjentok uttalelsene til flertallet i Rt. 2002 s. 1288, om at lovgiver ved lovend-

ringen i 2000 har ført inn i straffeloven § 192 tilfeller med svært ulik alvorlighetsgrad. Først-

voterende uttalte videre at i hjelpeløshetstilfellene, der hjelpeløsheten ikke er fremkalt av 

gjerningspersonen for å gjennomføre et overgrep, vil «saksforholdet oftere enn i de tradisjo-

nelle voldtektssakene […] gi grunnlag for bruk av straffereaksjoner i det nedre sjiktet».102 

Straffen ble satt til to år, hvorav kun 90 dager ubetinget. Annenvoterende ville gjøre seks må-

                                                 
97  Coward (2015), s. 85. 
98  Rt. 2002 s. 1701, s. 1702. 
99  Rt. 2002 s. 1288, s. 1294. 
100  Rt. 2003 s. 1248, avsnitt 17. 
101  Rt. 2005 s. 663, avsnitt 8. 
102  Rt. 2005 s. 663, avsnitt 9. 
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neder ubetinget. Både flertallet og mindretallet utmålte altså den ubetingede delen av straffen 

svært lavt, og begge begrunnet dette med forholdets straffverdighet.  

 

Det virker som at for bokstav a-tilfellene krevdes det «helt spesielle omstendigheter» for å 

benytte deldom med en ubetinget straff under minstestraffen, men for bokstav b-tilfellene var 

Høyesterett mer tilbøyelig til å benytte deldom alene begrunnet i forholdets straffverdighet.  

 

I Rt. 2004 s. 39 anvendte imidlertid Høyesterett normen «helt spesielle omstendigheter» for et 

bokstav b-tilfelle, men begrunnet dette med at det her var snakk om et gjentakelsestilfelle.103 I 

Rt. 2004 s. 1902, som også gjaldt et bokstav b-tilfelle, ble det uttalt at utgangspunktet er at 

hele straffen skal være ubetinget, med mindre det foreligger «særlige grunner» som tilsier noe 

annet. Denne avgjørelsen gjaldt imidlertid også et ganske grovt tilfelle, der tre godt voksne 

personer hadde skjenket en 15 år gammel jente og voldtatt henne, samt at handlingen ble fo-

tografert og hun ble smittet med klamydia.  

 

Eksemplene viser at også innenfor bokstav b-tilfellene er det store variasjoner i sakenes grov-

het, og dette ga utslag på Høyesteretts tilbøyelighet til å benytte deldom. I saker der saksfor-

holdet lå nær opp til et bokstav a-tilfelle, eller der saken av andre grunner ble ansett grovere, 

benyttet Høyesterett en lignende norm for vurdering av deldom i bokstav b-tilfellene som ved 

vurderingen av bokstav a-tilfellene («helt spesielle omstendigheter» og «særlige grunner»). 

Bekreftende i denne sammenheng er Rt. 2003 s. 495, der Høyesterett opprettholdt lagmanns-

rettens straffutmåling på ubetinget fengsel i to år i et bokstav b-tilfelle, under henvisning til at 

voldtekten «ligger svært nær opp til den tradisjonelle voldtektsbeskrivelsen i § 192 første ledd 

bokstav a».104 

 

Som nevnt var det en forutsetning fra lovgiver at Høyesterett skulle bruke deldom for å avbøte 

urimelige resultater av minstestraffen. Det er derfor i utgangspunktet ikke illojalt av Høyeste-

rett å benytte deldom i disse tilfellene. Spørsmålet er likevel om deldom ble benyttet så ofte at 

det systematisk uthulte minstestraffen i strid med lovgivers intensjon. I så fall er bruken av 

deldom illojal når man ser flere avgjørelser under ett, men ikke nødvendigvis i den enkelte 

avgjørelse. Dette representerer et dilemma, all den tid Høyesterett behandler enkeltsaker – 

skal da Høyesterett la være å avbøte et urimelig resultat i en enkeltsak, under henvisning til at 

det, sett i sammenheng med andre enkeltsaker, kan representere en uthuling av minstestraf-

fen? Det er grunn til å tro at protesten fra Høyesterett delvis knytter seg til dette. 

                                                 
103  Rt. 2004 s. 39, avsnitt 10. 
104  Rt. 2003 s. 495, avsnitt 9. 
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Høyesteretts uttalelser har for øvrig ikke vært helt entydige når det gjelder spørsmålet om 

skillet mellom bokstav a og b har rettslig betydning.105 Konklusjonen etter undersøkelsen av 

rettspraksis i denne oppgaven er at det kunne ha rettslig betydning om et forhold ble subsu-

mert under bokstav a eller b, avhengig av om bokstav b-tilfellet lå nært opp til gjerningsinn-

holdet i bokstav a eller ikke.106 Som det vil fremgå nedenfor i kapittel 3.4.3 og 3.7, har lovgi-

ver i forbindelse med senere lovendringer vært klar i sin kritikk av Høyesteretts praksis på 

dette punktet.  

 

3.3.4 Straffutmåling i saker som gjelder grovt uaktsom voldtekt 

Rt. 2004 s. 1553 gjaldt et bokstav a-tilfelle, og var den første høyesterettsavgjørelsen som 

gjaldt grovt uaktsom voldtekt. Førstvoterende uttalte at det er få holdepunkter i forarbeidene 

til endringsloven i 2000 for bedømmelsen av straffenivået, og at: «Det er således mitt syn at 

det alminnelige straffenivået for den grovt uaktsomme voldtekt må ligge markant lavere enn 

ved forsettlig voldtekt. Dette må også gjelde i et tilfelle som vårt, der lagmannsretten har lagt 

til grunn at det dreier seg om en bevisst uaktsomhet, som for så vidt nærmer seg forsettsgren-

sen, og hvor også den seksuelle omgang ligger nær samleiedefinisjonen.»107  

 

I Rt. 2006 s. 513, som også gjaldt et grovt uaktsomt bokstav a-tilfelle, la Høyesterett til grunn 

synspunktene i Rt. 2004 s. 1553 og slo fast at utgangspunktet for et grovt uaktsomt bokstav a-

tilfelle er ubetinget fengsel i ti måneder.108 I lys av at straffen for et forsettlig bokstav a-tilfelle 

etter lovendringen i 2000 syntes å ligge rundt to år og åtte–ni måneder (se kapittel 3.3.1), la 

Høyesterett altså opp til en praksis der straffenivået i de grovt uaktsomme tilfellene lå mar-

kant lavere enn de forsettlige tilfellene. 

 

Rt. 2006 s. 471 gjaldt et grovt uaktsomt bokstav b-tilfelle, og førstvoterende foretok en sam-

menligning med to avgjørelser som gjaldt forsettlig voldtekt i et bokstav b-tilfelle.109 I disse to 

avgjørelsene ble straffene satt til to år og seks måneder (ett år og seks måneder ubetinget), og 

til to år og en måned (ett år ubetinget).110 Straffen i det grovt uaktsomme tilfellet ble deretter 

satt til ni måneder ubetinget fengsel. Straffen ble altså satt noenlunde likt som straffenivået for 

et av de forsettlige tilfellene, og på nivå med de grovt uaktsomme bokstav a-tilfellene.  

 

                                                 
105  Uttalelser som taler for at skillet hadde rettslig betydning finnes i Rt. 2002 s. 1288, s. 1291-1292 og Rt. 2006 

s. 37, avsnitt 8, mens uttalelser som taler for at skillet ikke hadde rettslig betydning finnes i Rt. 2003 s. 495, 

avsnitt 7, Rt. 2005 s. 663, avsnitt 7, Rt. 2004 s. 32, avsnitt 24, Rt. 2002 s. 1288, s. 1291. 
106  Høgberg (2010), s. 228–229. 
107  Rt. 2004 s. 1553, avsnitt 17. 
108  Rt. 2006 s. 513, avsnitt 13 og 15. 
109  Rt. 2002 s. 1288 og Rt. 2002 s. 1295. 
110  Rt. 2006 s. 471, avsnitt 10. 
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Sammenlignet med de forsettlige bokstav a-tilfellene lå de grovt uaktsomme bokstav a-

tilfellene forholdsmessig rundt en tredel av straffenivået. Når det gjaldt bokstav b-tilfellene 

derimot, la altså Høyesterett opp til en praksis der straffenivået ikke skilte seg særlig fra de 

forsettlige. Det er imidlertid vanskelig å trekke noen konklusjoner her, fordi det foreligger så 

lite høyesterettspraksis,111 og den nevnte bokstav b-saken hadde et hendelsesforløp som lå 

svært nært opp til grensen for forsett. Dersom man imidlertid ser på underrettspraksis, viser 

det seg at flere av de grovt uaktsomme bokstav b-tilfellene fikk vesentlig lavere straffer, se for 

eksempel LA-2006-91599 (fem måneder) og LB-2007-128400-2 (seks måneder). Straffeni-

vået som antydes i underrettspraksis, synes forholdsmessig å harmonere bedre med rettsprak-

sis for øvrig – mellom halvparten og en tredel av straffenivået for forsettlige bokstav b-

tilfeller. Det er i seg selv et funn at det var et gap mellom Høyesterett og underrettenes straff-

utmåling på dette punktet. 

 

Som nevnt var et av formålene med å kriminalisere grovt uaktsom voldtekt å oppnå flere 

domfellelser i voldtektssaker.112 Det er derfor relevant å undersøke om dette har skjedd. Det 

korte svaret er nei, dersom man regner ut forholdstallet mellom antallet anmeldte forhold og 

antall domfellelser i perioden 1997–2007.113  

 

I stedet er det grunnlag for å hevde at det har skjedd en nedsubsumering, ved at forhold som 

tidligere ville blitt subsumert som forsettlig voldtekt, nå subsumeres som grovt uaktsom vold-

tekt. Nedsubsumering er i strid med lovgivers intensjon om at terskelen for domfellelse skulle 

senkes og dermed omfatte tilfeller som tidligere førte til frifinnelse på grunn av manglende 

oppfyllelse av skyldkravet. I stedet kan rettspraksis tyde på at det har skjedd en gradering i 

straffutmålingen – og en mulighet til å unngå minstestraffen – blant tilfellene som ellers ville 

blitt bedømt som forsettlige. En gjennomgang av saksforholdene i alle sakene som gjelder 

grovt uaktsom voldtekt, gir grunn til å tro at det kun er LB-2007-128400-2 som innebærer at 

grensen for domfellelse har blitt senket. Det er for eksempel vanskelig å tenke seg at saksfor-

holdet i Rt. 2004 s. 1556 og Rt. 2006 s. 471, som begge ble subsumert som grovt uaktsom 

voldtekt, ville ført til frifinnelse under tidligere rettstilstand.114 Dette er det imidlertid vanske-

lig å bevise.115  

 

                                                 
111  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 233–235. Her gis en fullstendig oversikt over rettspraksis som gjaldt grovt 

uaktsom voldtekt før vedtakelsen av straffeloven (2005). 
112  Innst. O. nr. 92 (1999–2000), s. 8. 
113  Høgberg (2010), s. 233–234. 
114  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 233–235, se Høgberg (2010), kapittel 4.3. 
115  Høgberg (2010), s. 236 og Hennum (2009), s. 58. 
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3.4 Vedtakelsen av straffeloven (2005) i 2009 

3.4.1 Kartlegging av straffenivået og ny voldtektsbestemmelse (§ 291) 

19. juni 2009 vedtok Stortinget den spesielle delen av straffeloven (2005), herunder kapittel 

26 om seksuallovbrudd.116 Lovvedtaket ferdigstilte straffeloven og ny voldtektsbestemmelse 

(§ 291). Det objektive gjerningsinnholdet er en videreføring av straffeloven (1902) § 192, slik 

denne ble utformet ved revisjonen i 2000.117 Straffeloven kunne imidlertid ikke tre i kraft før 

det var foretatt vesentlige oppgraderinger av politiets datasystemer.118 I utgangspunktet antok 

lovgiver at dette ville være klart innen 2012, men som det fremgår i kapittel 3.8, trådte ikke 

loven i kraft før 1. oktober 2015. 

 

I proposisjonen gikk departementet gjennom gjeldende straffenivå etter endringen i 2000 og 

konkluderte med at straffenivået fortsatt lå i det nedre sjiktet av strafferammene. Funnene 

ovenfor i kapittel 3.3 harmonerer med departementets analyse.119 

 

Departementet uttrykte deretter at det var behov for skjerping av straffenivået, under henvis-

ning til den rødgrønne regjeringens regjeringsplattform (Soria Moria-erklæringen). Det fak-

tiske straffenivået var etter departementets syn ikke i samsvar med vurderingene av straffver-

dighet som lå bak strafferammene. Særlig for bokstav b-tilfellene var det behov for å heve 

straffene. Departementet konkluderte deretter med at skjerpelsen dels burde skje gjennom 

heving av minstestraffen til tre år, og dels i saker som ikke omfattes av minstestraffen.120 

 

Som nevnt er det uenighet om heving av minstestraffen i seg selv signaliserer at straffenivået 

skal heves også utover minstestraffen. Lovgiver løste dette ved å kombinere økt minstestraff 

med uttalelser om straffenivået i forarbeidene. Om forholdet mellom minstestraff og straffe-

nivå viste departementet til komiteens tidligere uttalelser i forbindelse med vedtakelsen av 

straffelovens (2005) alminnelige del, om at «når lovgiver fastsetter en minstestraff, gjøres det 

fordi ingen handling som omfattes av gjerningsbeskrivelsen i straffebudet skal straffes under 

det gitte minimum. Dette må forstås slik at det kun er de minst alvorlige handlinger som om-

fattes av gjerningsbeskrivelsen, som skal ilegges minstestraffen».121 Etter departementets syn 

skulle derfor en heving av minstestraffen fra to til tre år innebære en markert økning i straffe-

nivået også generelt. Straffenivået må da være betydelig høyere enn tre år. Stortinget uttalte 

seg altså om hvilken betydning hevingen av minstestraffen skal få for straffenivået utover 

                                                 
116  Lov 19. juni 2009 nr. 74. 
117  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 222 og Innst. O. nr. 73 (2008–2009), s. 45. 
118  Prop. 97 L (2009–2010), s. 5. 
119  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 224–226. 
120  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 226–228 og Soria Moria-erklæringen, s. 69. 
121  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 228, som viser til Innst. O. nr. 72 (2004–2005), s. 29. 
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minstestraffen. Denne forståelsen må da legges til grunn for vurderingen av hvor lojal Høyes-

terett er. 

 

3.4.2 Angivelse av normalstraff 

Departementet anga deretter normalstraffenivået for voldtekt etter 2005-straffeloven: «Med 

normalstraffenivå menes saker hvor det ikke foreligger spesielle skjerpende eller formildende 

omstendigheter […] Normalstraffenivået angir bare utgangspunktet for vurderingene – hvor 

på skalaen vurderingene skal starte. Straffen skal fortsatt fastsettes etter en konkret vurdering 

av omstendighetene i den enkelte sak.»122 

 

Angivelsen ble delt i tre kategorier: voldtekt som omfattes av minstestraffen (samleie), grov 

voldtekt som omfattes av minstestraffen (samleie), og voldtekt som ikke omfattes av minste-

straffen (seksuell omgang, ikke samleie). Innenfor disse tre kategoriene viste departementet til 

avgjørelser fra Høyesterett etter endringen i 2000, som etter departementets vurdering var 

skisserende for typetilfeller. Det ble vist til hva straffen ble i avgjørelsene, og hva normal-

straffen i en tilsvarende sak skulle være etter 2005-straffeloven.  

 

For voldtekt som omfattes av minstestraffen (ny §§ 291, jf. 292, tidligere § 192 første ledd, jf. 

annet ledd), skulle normalstraffenivået være fire år, og utgangspunktet skulle være at straffen 

er fullt ut ubetinget. Videre understrekte departementet at det ikke skulle være et skille i nor-

malstraffenivået etter bokstav a, b eller c.123 

 

For grov voldtekt som omfattes av minstestraffen (ny § 293, tidligere § 192 tredje ledd), skul-

le normalstraffenivået ikke være under fem år. Det ble vist til Rt. 2004 s. 1902, der straffen 

ble satt til to år og åtte måneder. Tilsvarende sak skulle etter 2005-straffeloven være fengsel i 

fire–fem år. 

 

Når det gjaldt voldtekt til seksuell omgang, som ikke omfattes av minstestraffen, ble det ikke 

angitt et spesifikt normalstraffenivå. Det ble imidlertid uttalt at det ikke skulle gå et markert 

skille mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen, og andre voldtekter. Videre skulle 

det heller ikke for seksuell omgang være et skille i normalstraffenivået etter bokstav a, b eller 

c.124 

 

I et eget avsnitt 7.5.3.5 «Betydning for straffenivået etter straffeloven 1902» brukte lovgiver 

et nytt virkemiddel. Som nevnt kunne straffeloven (2005) ennå ikke tre i kraft på grunn av 

                                                 
122  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 228. 
123  Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 229. 
124  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 230. 
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politiets datasystemer. Departementet mente imidlertid at betraktningene om straffenivået for 

2005-straffeloven skulle ha betydning også for straffenivået etter 1902-straffeloven, dersom 

Stortinget sluttet seg til lovforslaget.125 Komiteen sluttet seg til departementets forslag om å 

øke minstestraffen til tre år, samt angivelsen av normalstraffenivå. I denne sammenheng om-

talte komiteen dagjeldende straffenivå som «uakseptabelt lavt».126 Komiteen sluttet seg også 

til denne måten å sende signaler til domstolene på for å heve straffenivået, og kommenterte at 

et høyere straffenivå skulle gjelde «straks», altså for 1902-straffeloven.127 

 

3.4.3 Korrigering av praksis knyttet til deldom 

Departementet var ikke fornøyde med straffenivået for bokstav b-tilfellene, herunder den 

praksisen som utviklet seg når det gjaldt bruk av deldom. Departementet uttalte derfor at ad-

gangen til å bruke deldom skulle «snevres merkbart inn i forhold til dagens praksis» når det 

gjaldt bokstav b-tilfellene.128 Departementet anga normen «særlig formildende omstendighe-

ter» for de tilfellene det skulle være aktuelt å bruke deldom. Dette harmonerer med mindretal-

lets votum i Rt. 2002 s. 1288 og Rt. 2002 s. 1295. 

 

3.4.4 Korrigering av straffenivået for grovt uaktsom voldtekt 

Departementet vurderte om bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt skulle videreføres. I 

denne sammenheng gikk departementet gjennom rettspraksis knyttet til grovt uaktsom vold-

tekt.129 Etter departementets syn var straffenivået etter de få avgjørelsene som forelå, for lavt. 

Departementet uttalte videre at når man i forbindelse med ny straffelov går inn for heving av 

straffenivået for forsettlig voldtekt, med en minstestraff på tre år, må dette også få betydning 

for de grovt uaktsomme tilfellene. Departementet kommenterte deretter førstvoterendes syn 

på straffenivået i Rt. 2004 s. 1553, altså at straffenivået måtte ligge markant lavere selv om 

det grovt uaktsomme tilfellet nærmer seg forsettsgrensen, og tonet dette ned ved å uttale: 

«Straffenivået bør fastlegges slik at det er en mer glidende overgang i nivået mellom grovt 

uaktsom voldtekt og forsettlig voldtekt. Der den utviste skylden ligger tett opp mot forsett, 

bør straffenivået nærme seg minstestraffen for voldtekt».130 Disse uttalelsene er imidlertid 

ikke omfattet av de betraktningene om straffenivået som lovgiver ønsket at skulle gjelde 

«straks», altså for 1902-straffeloven.131  

                                                 
125  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 231. 
126  Innst. O. nr. 73 (2008–2009), s. 50. 
127  Innst. O. nr. 73 (2008–2009), s. 6. 
128  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 229. 
129  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 233–235. 
130  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 235. 
131  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 231. Her fremgår det at kun betraktningene i punkt 7.5.3.2–7.5.3.4 skal ha 

betydning for straffenivået etter 1902-straffeloven. Grovt uaktsom voldtekt er derimot behandlet i punkt 

7.5.4. 
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3.4.5 Særlig om forholdet mellom forarbeidene til straffelovens (2005) alminnelige 

og spesielle del 

Det er interessant å sammenligne uttalelser i proposisjonene fra 2004 og 2009, altså Ot.prp. 

nr. 90 (2003–2004) om straffelovens alminnelige del og Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) om straf-

felovens spesielle del. I 2004-proposisjonen erkjente departementet utfordringene som hadde 

oppstått i forbindelse med endringene i 2000, særlig på grunn av minstestraffen. Det ble uttalt 

at ansvaret for å løse konkrete urimeligheter som følge av minstestraffen skulle ligge hos 

domstolene, og at det i 2005-straffeloven var uaktuelt å gjøre bruk av minstestraffer i vesent-

lig større grad enn tidligere.132 Disse uttalelsene må ses i sammenheng med at Straffelov-

kommisjonen i utredningen til ny straffelov enstemmig gikk inn for å fjerne minstestraffen for 

voldtekt, senke strafferammene, og oppheve bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt.133  

 

I 2009 forlot departementet det relativt forsiktige standpunktet fra 2004, og i stedet ble det 

uttalt at straffenivået måtte skjerpes betydelig, minstestraffen økes til 3 år og normalstraffeni-

vået angis til «ikke under 4 år». Videre skulle det ikke gå noe markert skille mellom voldtek-

ter som omfattes av minstestraffen, og voldtekter som ikke omfattes av minstestraffen, og 

domstolenes mulighet til å benytte deldom skulle snevres inn. Det er tydelig at det har skjedd 

en utvikling i lovgivers syn kun på disse få årene – kanskje som følge av at lovgiver oppfattet 

Høyesterett som lite lojal overfor lovgivers signaler i 2000.134 

 

3.5 Høyesterettspraksis etter vedtakelsen av straffeloven (2005) i 2009 

Betydningen av uttalelsene i forarbeidene til 2005-straffeloven for straffenivået etter 1902-

straffeloven, ble drøftet i storkammeravgjørelsene Rt. 2009 s. 1412 og Rt. 2009 s. 1423. Høy-

esterett oppstilte en tredeling: For det første handlinger som er begått etter ikrafttredelsen av 

ny straffelov. For slike saker er det ingen tvil om at domstolene plikter å legge til grunn et nytt 

straffenivå, slik forarbeidene skisserer.135 For det andre handlinger som er begått før vedtakel-

sen av 2005-straffeloven i 2009. For slike forhold kan ikke uttalelsene i forarbeidene ha noen 

selvstendig vekt.136 For det tredje handlinger som begås i mellomperioden mellom vedtakel-

                                                 
132  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), s. 137–138. 
133  NOU 2002:4, henholdsvis s. 366, s. 365 og s. 405. 
134  Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet var så usikre på om domstolene kom til å følge opp 

signalene, at de foreslo at regjeringen skulle ta initiativ overfor domstolsadministrasjonen for å sikre at utta-

lelser fra Stortinget om straffenivået blir bedre kjent for domstolene, se Innst. O. nr. 73 (2008–2009), s. 37. 
135  Rt. 2009 s. 1412, avsnitt 22. Høyesteretts presisering på dette punktet var foranlediget av den offentlige 

debatten om hvorvidt Stortinget kan binde domstolene så detaljert i forarbeidene, se Schei (2011), s. 326. 
136  Rt. 2009 s. 1412, avsnitt 33. 
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sen i 2009 og den utsatte ikrafttredelsen.137 Høyesterett uttalte at hensynene bak Grunnloven § 

97 ikke gjør seg gjeldende med like stor tyngde i slike saker, og at uttalelsene i forarbeidene 

derfor må vektlegges, men at domstolene måtte være «varsomme med straffskjerpelser i store 

sprang».138 Lovgiver fikk altså ikke gjennomslag for at straffeskjerpelsen skulle skje «straks», 

den måtte skje gradvis. 

 

Høyesterett fulgte senere opp dette i Rt. 2011 s. 172 og Rt. 2011 s. 743, som gjaldt saker der 

voldtekten fant sted i den nevnte mellomperioden. I begge sakene henviste Høyesterett til 

storkammeravgjørelsene og skjerpet straffen noe, men ikke fullt ut i tråd med normalstraffe-

nivået. Særlig illustrerende er sistnevnte avgjørelse, der Høyesterett uttalte at straffenivået for 

det aktuelle saksforholdet ville gitt en fengselsstraff på i underkant av fire år etter det straffe-

nivået som gjaldt før vedtakelsen i 2009.139 Straffenivået etter ikrafttredelsen ville derimot gitt 

en fengselsstraff på opp mot seks år. I mellomperioden kom derfor Høyesterett til at straffen 

måtte være i underkant av fem år, og utmålte straffen til fire år og ni måneder.140 

 

3.6 Lovendringene i 2010 

Lovgiver var ikke fornøyd med den gradvise hevingen av straffenivået som det ble lagt opp til 

i storkammeravgjørelsene. Flere stortingsrepresentanter fremmet forslag om å endre 1902-

straffeloven for å realisere Stortingets ønske om kraftig skjerping av straffenivået «straks».141 

Det tok under ett år før regjeringen fremmet lovendringsforslag for å heve straffenivået for 

1902-straffeloven fullt ut i tråd med forarbeidene til 2005-straffeloven. Minstestraffen for 

voldtekt til samleie ble økt til tre år, og lovgiver benyttet samme virkemiddel som tidligere 

når det gjaldt angivelse av normalstraffenivå. Departementet viste til nyere eksempler fra 

rettspraksis, i tillegg til å vise til gjennomgangen i Ot.prp. nr. 22 (2008–2009).142  

 

Angivelsen av normalstraffenivået er den samme som i 2009, men med ett kuriøst unntak. Når 

det gjaldt voldtekt som omfattes av minstestraffen, og hvor det foreligger skjerpende omsten-

digheter, skulle straffen, ifølge 2009-proposisjonen, være fem år. I 2010-proposisjonen der-

imot, fremgår det av de alminnelige motivene at nivået skal være seks år, mens det fortsatt 

                                                 
137  Høyesteretts drøftelse på dette punktet er obiter dictum, da saken egentlig gjaldt et tilfelle begått før lovens 

vedtakelse. Imidlertid ble det lagt opp til en bred behandling av tilbakevirkningsspørsmålet, og prejudikat-

virkningen er derfor stor også på dette punktet. 
138  Rt. 2009 s. 1412, avsnitt 39–40. 
139  Se for eksempel Rt. 2010 s. 20, avsnitt 9 og Rt. 2010 s. 124, avsnitt 28. 
140  Rt. 2011 s. 743, avsnitt 10–14. Se også Rt. 2011 s. 1017, avsnitt 18–20 og Rt. 2012 s. 515, avsnitt 11–12. 
141  Prop. 97 L (2009–2010), s. 7, jf. Dokument 8:27 (2009–2010). 
142  Lov 25. juni 2010 nr. 46, jf. Prop. 97 L (2009–2010), se gjennomgangen av rettspraksis på s. 13–16, og 

angivelsen av normalstraff på s. 19–21, med tilslutning fra komiteen, se Innst. 314 L (2009–2010), s. 5. 
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står fem år i de spesielle motivene.143 Problemstillingen er ikke kommentert i rettspraksis, 

som ukritisk har lagt til grunn seks år (se kapittel 3.7).144 

 

Det ble presisert i proposisjonen at angivelsen av normalstraff «på ingen måte er ment å rokke 

ved domstolenes frihet til å fastsette den straff i den enkelte sak som de til enhver tid finner 

riktig ut fra tilgjengelige og relevante straffutmålingsmomenter», men dette følges umiddel-

bart opp av følgende motstridende uttalelse «men et tungtveiende slikt moment vil nettopp 

være lovgivers klart uttrykte og begrunnede uttalelser om hvor normalstraffnivåene bør lig-

ge».145 Det er tydelig at angivelse av normalstraffenivå er et virkemiddel som bygger på en 

mistillit til domstolenes frihet til å fastsette den straff domstolen finner riktig i den enkelte 

sak. Slik har det også blitt forstått av Høyesterett.146 

 

3.7 Høyesterettspraksis etter lovendringene i 2010 

I proposisjonen ble gjennomgangen av rettspraksis fra perioden 2000–2010 delt i hovedsake-

lig fire kategorier: voldtekt til samleie etter bokstav a, voldtekt til seksuell omgang etter bok-

stav a, voldtekt til samleie etter bokstav b og voldtekt til seksuell omgang etter bokstav b. Ved 

angivelsen av normalstraffenivået derimot, for fremtiden, kategoriseres typetilfellene, som 

nevnt, i tre kategorier: voldtekt som omfattes av minstestraffen (til samleie), voldtekt som 

ikke omfattes av minstestraffen (til seksuell omgang) og grov voldtekt.  

 

Denne nye kategoriseringen gjenspeiler det synet departementet nå har på voldtekt, nemlig at 

det ikke skal være et skille mellom bokstav a, b eller c.147 Derimot er det et skille mellom 

voldtekt til samleie og voldtekt til seksuell omgang, og mellom alminnelig og grov vold-

tekt.148 I det følgende skilles det imidlertid mellom de fire førstnevnte kategoriene, og i tillegg 

behandles bruken av deldom og grovt uaktsom voldtekt særskilt. Dette er hensiktsmessig for å 

tydeliggjøre hvordan praksis har endret seg etter endringen i 2010, sammenlignet med praksis 

etter 2000. 

 

3.7.1 Straffenivået for bokstav a-tilfeller (til samleie) 

Rt. 2011 s. 734 var den første høyesterettsavgjørelsen om voldtekt etter endringene i 2010. 

Utgangspunkt ble tatt i en straff på omkring fire år fengsel. Høyesterett viste til at departe-

mentet hadde uttalt at ved skjerpende omstendigheter bør straffen ikke være lavere enn seks 

                                                 
143  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 229 og Prop. 97 L (2009–2010), s. 19, sammenlign s. 41. 
144  Øie (2016), s. 383–384. 
145  Prop. 97 L (2009–2010), s. 6. 
146  Rt. 2015 s. 51, avsnitt 16. 
147  Prop. 97 L (2009–2010), s. 19. 
148  Prop. 97 L (2009–2010), s. 14–21. 
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år, og tok dermed utgangspunkt i dette. Det ble vist til den rettspraksis departementet hadde 

tatt utgangspunkt i som typetilfeller.149 Høyesterett fortsatte den lojale oppfølgingen i flere 

senere avgjørelser,150 og særlig illustrerende er Rt. 2014 s. 1145. Saken gjaldt flere voldtekter, 

der noen var begått før, og noen etter, 2010-endringen. Høyesterett uttalte at for de tre vold-

tektene som fant sted før 2010, gjaldt et straffenivå på omtrent to år og åtte måneder, men 

etter 2010 gjaldt fire år.151 

 

Straffenivået for grov voldtekt, jf. straffeloven § 192 tredje ledd, synes å ligge rundt seks år, 

også lojalt i henhold til lovgivers uttalelser i forarbeidene – riktignok i henhold til den kuriøse 

straffeskjerpelsen i 2010 (se ovenfor i kapittel 3.6).152 

 

Lovgivers signaler er altså svært lojalt fulgt opp for denne kategorien voldtekter etter 2010-

endringen. 

 

3.7.2 Straffenivået for bokstav a-tilfeller (til seksuell omgang) 

I proposisjonen ble det, som nevnt, uttalt at det ikke skulle gå noe markert skille i straffenivå 

mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen, og andre voldtekter. Det ble imidlertid 

ikke angitt et spesifikt normalstraffenivå. 

 

I Rt. 2013 s. 848 normerte Høyesterett – selv – at straffen for seksuell omgang som innebar 

inntrenging i kroppens hulrom, skal være tre år og tre måneder (for eksempel å stikke en eller 

flere fingre inn i en kvinnes skjede).153 Dette var en økning fra normen før 2010-endringen, da 

straffen var to år og tre–seks måneder, se for eksempel Rt. 2012 s. 1103. Dette er den samme 

forholdsmessige økningen som et normalstraffenivå på fire år innebærer for voldtekt til sam-

leie, sammenlignet straffenivået før endringen.154 Et interessant poeng med denne avgjørelsen 

er at Høyesterett adopterer lovgivers virkemiddel med angivelse av normalstraff gjennom 

prinsipielt utformede domspremisser i de situasjoner lovgiver selv ikke har omtalt i forarbei-

dene. Høyesterett bidrar her til en ytterligere standardisering av straffutmålingen, på grunn av 

avgjørelsenes prejudikatfunksjon (se kapittel 2.3.1). 

 

                                                 
149  Rt. 2011 s. 734, avsnitt 8–13. 
150  Rt. 2012 s. 1084, avsnitt 10 og 15, Rt. 2012 s. 1827, avsnitt 9, Rt. 2015 s. 669, avsnitt 36, Rt. 2013 s. 601, 

avsnitt 22–23, Rt. 2014 s. 495, avsnitt 20, Rt. 2015 s. 836, avsnitt 9–12. 
151  Rt. 2014 s. 1145, avsnitt 35. 
152  Rt. 2013 s. 625, avsnitt 20 og Rt. 2015 s. 401, avsnitt 18. 
153  Rt. 2013 s. 848, avsnitt 19. 
154  Rt. 2013 s. 848, avsnitt 20. 
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I Rt. 2014 s. 637 fant Høyesterett at det derimot ikke var grunnlag for å oppstille et normal-

straffenivå for seksuell omgang-tilfeller som ikke innebærer inntrenging i kroppens hulrom 

(for eksempel, som i dette tilfellet, å bli tvunget til å onanere en mann).155 Selve straffutmå-

lingen i denne saken er imidlertid lite veiledende for det generelle straffenivået i slike saker, 

fordi den var påvirket av flere andre forhold. 

 

Høyesterett er altså lojal mot lovgiver, ved at straffenivået ikke er markert lavere i disse tilfel-

lene, i alle fall hvis den seksuelle omgangen innebærer inntrenging i kroppens hulrom. 

 

3.7.3 Straffenivået for bokstav b-tilfeller (til samleie) 

Rt. 2013 s. 193 gjaldt et typisk bokstav b-tilfelle uten formildende eller skjerpende omsten-

digheter. Det ble tatt utgangspunkt i en straff på fire år ubetinget fengsel, i tråd med lovgivers 

angitte nivå.156 Dette innebærer en kraftig straffeskjerpelse, da disse tilfellene tidligere ble 

straffet mildere og det ble gjort utstrakt bruk av deldom (sammenlign kapittel 3.3.3). 

 

3.7.4 Straffenivået for bokstav b-tilfeller (til seksuell omgang) 

Rt. 2013 s. 853 la til grunn et utgangspunkt på tre år og tre måneder i et bokstav b-tilfelle til 

seksuell omgang som innebar inntrenging i kroppens hulrom, altså det samme nivået som for 

slike bokstav a-tilfeller (se kapittel 3.7.2).157 Denne saken ville antakelig ført til en lavere 

straff, med en vesentlig betinget del før 2010-endringen. Etter denne avgjørelsen er mulighe-

ten for å vurdere straffverdigheten i bokstav b-tilfeller i den enkelte sak definitivt borte.158 

Høyesterett følger altså svært lojalt opp lovgivers signaler.159 

 

Rt. 2015 s. 943 gjaldt et bokstav b-tilfelle til seksuell omgang som ikke innebar inntrenging i 

kroppens hulrom. Høyesterett uttalte at straffen bør ligge på et lavere nivå enn ved inn-

trengingstilfellene, og tok utgangspunkt i et nivå på fengsel i om lag to år og ni måneder.160 

Dette straffenivået må også antas å gjelde for tilsvarende bokstav a-tilfeller.  

 

For seksuell omgang gjelder nå altså et normalstraffenivå på tre år og tre måneder hvis den 

seksuelle omgangen innebar inntrenging i kroppens hulrom, og to år og ni måneder hvis den 

seksuelle omgangen ikke innebar inntrenging i kroppens hulrom. 

 

                                                 
155  Rt. 2014 s. 637, avsnitt 13. 
156  Se også Rt. 2013 s. 198, avsnitt 23 og HR-2016-1479-U, avsnitt 8. 
157  Rt. 2013 s. 853, avsnitt 16. 
158  Hansen (2013), s. 695, se Rt. 2013 s. 853, avsnitt 15. 
159  Se også Rt. 2013 s. 856, avsnitt 8 og Rt. 2015 s. 836, avsnitt 10. 
160  Rt. 2015 s. 943, avsnitt 17. 
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3.7.5 Bruk av deldom 

Rt. 2012 s. 659 gjaldt et bokstav b-tilfelle til samleie (innføring av gjenstand i skjede) begått 

bare to dager etter lovendringen i 2010. Førstvoterende slo fast at det klare utgangspunktet nå 

er at straffen skal være ubetinget. Den tidligere bruken av deldom i hjelpeløshetstilfellene har 

vært begrunnet med at disse tilfellene var mindre straffverdige. Høyesterett uttalte at dette 

synspunktet «definitivt [er] forlatt etter lovendringen i 2010».161 Avgjørelsen er avsagt under 

dissens, og annenvoterende ønsket å gjøre ett år av straffen betinget. Annenvoterende kom-

menterte også at «dersom ikke de politiske signaler hadde vært så vidt reservasjonsløse som 

de er, ville jeg ha funnet det naturlig med en ytterligere reduksjon av straffen».162 Flertallet 

forholdt seg altså svært lojalt til lovgivers signaler i 2010-endringen, mens mindretallet frem-

satte en liten protest. 

 

Det er interessant å sammenligne Rt. 2012 s. 659 med Rt. 2002 s. 1288. Begge sakene er av-

sagt under dissens 4–1, og uenigheten gjaldt bruken av deldom. I 2002-saken ønsket flertallet 

deldom, mens mindretallet ønsket en fullt ut ubetinget straff. I 2012-saken, ti år senere, var 

det motsatt. I denne saken var det mindretallet på én dommer som ønsket deldom. Dette kan 

kanskje tas til inntekt for at Høyesterett har blitt mer lojale overfor lovgivers positive signaler. 

 

3.7.6 Straffenivået for grovt uaktsom voldtekt 

Det er ikke angitt et normalstraffenivå for grovt uaktsom voldtekt i forarbeidene til 2010-

endringen. I Rt. 2014 s. 459 uttalte Høyesterett at det heller ikke er grunnlag for å oppstille et 

normalstraffenivå i rettspraksis for grovt uaktsom voldtekt, uansett hva slags form for voldtekt 

det gjelder, ettersom saksforholdet og straffverdigheten i disse sakene er for forskjellige. 

Høyesterett uttalte videre at straffenivået må ligge «klart lavere enn for forsettlig voldtekt».163 

Straffen ble 360 timer samfunnsstraff.  

 

Avgjørelsen er interessant. I forarbeidene til 2005-straffeloven viste departementet til Rt. 

2004 s. 1443, der Høyesterett hadde uttalt at straffenivået for grovt uaktsom voldtekt måtte 

ligge markant lavere enn forsettlig voldtekt. Departementet var uenig, korrigerte dette og ut-

talte at straffenivået må fastlegges slik at det blir en glidende overgang til de forsettlige tilfel-

lene (se kapittel 3.4.4).164 I Rt. 2014 s. 459 kommenterte ikke Høyesterett disse uttalelsene og 

inntok samme standpunkt som i avgjørelsen fra 2004.  

 

                                                 
161  Rt. 2012 s. 659, avsnitt 49. 
162  Rt. 2012 s. 659, avsnitt 53. 
163  Rt. 2014 s. 459, avsnitt 17. 
164  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 235. 
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Riktignok har den nevnte korrigeringen fra lovgiver kommet til uttrykk i forarbeidene til 

2005-straffeloven, som ikke hadde trådt i kraft ennå. Den rettskildemessige statusen til disse 

uttalelsene er i utgangspunktet derfor etterarbeider. Etterarbeider kan få betydning som retts-

lig signal der loven åpner for skjønnsutøvelse.165 Det er likevel grunn til å være kritisk til å 

tillegge etterarbeider vekt i domfeltes disfavør i straffesaker. Hensynene bak legalitetsprinsip-

pet og kravet om lovhjemmel i Grunnloven § 96 taler for at dersom Stortinget ønsker å gi fø-

ringer for Høyesteretts straffutmåling, må dette skje på riktig måte – ved lovendring som er 

vedtatt og trådt i kraft (se også kapittel 4.1.3 nedenfor).166 

 

Imidlertid var det utvilsomt lovgivers intensjon å forskuttere straffeskjerpelsene som var til-

siktet i 2005-straffeloven i og med 2010-endringen. Departementet uttalte som nevnt i forar-

beidene til 2005-straffeloven at økningen av minstestraffen til tre år måtte få betydning også 

for straffenivået for de grovt uaktsomme voldtektene.167 Legger man et slikt syn til grunn, 

skal straffenivået økes for de grovt uaktsomme tilfellene i og med vedtakelsen og ikrafttredel-

sen av den hevede minstestraffen i 2010, selv om uttalelsene om grovt uaktsom voldtekt ikke 

eksplisitt er gjentatt i forarbeidene til 2010-endringen.  

 

Etter det positivistiske lojalitetsbegrepet som er lagt til grunn i denne oppgaven, kan det dis-

kuteres om Høyesterett er lojal eller illojal mot lovgiver. Det er ikke tvil om hvilket straffeni-

vå lovgiver ønsker, men lovgiver har ikke gjentatt uttalelsene om minstestraffens betydning 

for straffenivået for grovt uaktsom voldtekt i 2010-proposisjonen – det burde lovgiver ha 

gjort. 

 

3.8 Ikrafttredelse av straffeloven (2005) i 2015 

Straffeloven (2005) trådte i kraft 1. oktober 2015.168 Selv om flere av straffeskjerpelsene i 

2005-straffeloven ble innført og fulgt opp av Høyesterett allerede i og med 2010-endringen, 

innebar tilsynelatende selve ikrafttredelsen av straffeloven (2005) også én ytterligere straffe-

skjerpelse. Den øvre strafferammen for grovt uaktsom voldtekt ble økt fra fem til seks år og 

fra åtte til ti år dersom det foreligger skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (2005) § 294. 

Som nevnt er det uenighet om en endring i strafferammen i seg selv signaliserer at straffeni-

vået skal endres (se kapittel 2.2.2). I dette tilfellet ble det imidlertid uttalt i forarbeidene at 

straffenivået lå for lavt, og at lovgiver ønsket en mer glidende overgang i straffenivået mellom 

                                                 
165  Eckhoff (2001), kapittel IX, særlig s. 95 og s. 98–99. 
166  Se i motsatt retning Eskeland (2017), s. 394 og 481–482. Han mener at det bør kunne tas hensyn til etterar-

beider ved den konkrete straffutmålingen. 
167  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 235. 
168  Lov 19. juni 2015 nr. 65, jf. Prop. 64 L (2014–2015) og Innst. 331 L (2014–2015). 
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grovt uaktsom voldtekt og forsettlig voldtekt (se kapittel 3.4.4), og fra 1. oktober 2015 må 

disse uttalelsene ha full vekt.169 

 

Som nevnt innebar endringen i 2010 en kuriøs straffeskjerpelse for grov voldtekt, ved at 

2009-proposisjonen anga et normalstraffenivå på fem år, mens 2010-proposisjonen anga fem 

år i de spesielle motivene, men seks år i de alminnelige motivene. I og med ikrafttredelsen av 

straffeloven (2005) gjelder forarbeidene knyttet til denne loven, altså 2009-proposisjonen, 

ikke 2010-proposisjonen. Derfor skal det nå i utgangspunktet gjelde et straffenivå på fem år 

for grov voldtekt, ikke seks år, slik praksis utviklet seg etter 2010. 

 

I tillegg innebar ikrafttredelsen at de generelle straffutmålingsbestemmelsene i straffeloven 

(2005) §§ 77 og 78 skal benyttes. Det gjenstår å se om disse får noen praktisk betydning for 

straffutmålingen (se kapittel 2.2.1). 

 

3.9 Høyesterettspraksis etter ikrafttredelsen av straffeloven (2005) i 2015 

Søk i Lovdata gir ingen resultater på høyesterettsavgjørelser som gjelder grovt uaktsom vold-

tekt begått etter ikrafttredelsen av straffeloven (2005) § 294. Imidlertid foreligger det én dom 

fra lagmannsrettene, og den er interessant. Saken gjaldt to voldtekter: en grov voldtekt (over-

fallsvoldtekt) og en grovt uaktsom voldtekt. Begge voldtektene var bokstav a-tilfeller. Lag-

mannsretten gjentok standpunktet i Rt. 2014 s. 459 om at straffenivået for grovt uaktsom 

voldtekt må være klart lavere enn for forsettlig voldtekt. Straffen ble antydet til «omkring to 

år», under henvisning til at dette forholdet lå tett opp til forsettlig voldtekt.170 Straffen ble 

altså antydet til ett år lavere enn minstestraffen for forsettlig voldtekt, selv om gjerningsper-

sonens skyld lå tett opp til forsett. Dette kan ikke sies å representere en glidende overgang.  

 

Avgjørelsen ble anket, men anken ble ikke henvist til Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 

323.171 Det fremgår av forarbeidene til to-instansreformen at anken bør henvises dersom av-

gjørelse i Høyesterett vil gi en nyttig avklaring.172 Den aktuelle saken ga mulighet for en nyt-

tig avklaring når det gjelder straffenivået for grovt uaktsom voldtekt. At ankeutvalget ikke 

henviste avgjørelsen, kan imidlertid ikke tas til inntekt for at de sluttet seg til alle vurderinge-

ne. Grunnen var antakelig at ankeutvalget fant at det ikke var noe å utsette på den samlede 

straffutmålingen. Straffen ble seks år ubetinget fengsel for de to voldtektene. Dette er i tråd 

med normalstraffenivået for grov voldtekt etter 2010, men paradoksalt nok ikke etter 2015 (se 

kapittel 3.8).  

                                                 
169  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 235. 
170  LF-2016-157715, s. 9 ved utskrift fra Lovdata. 
171  HR-2017-400-U. 
172  Ot.prp. nr. 78 (1992–1993), s. 85, jf. NOU 1992:28, s. 147. 
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Det gjenstår å se om Høyesterett vil endre kursen i retning av en mer glidende overgang i 

straffenivået for grovt uaktsom voldtekt, i tråd med lovgivers signaler. Det gjenstår videre å se 

om Høyesterett vil nedjustere straffenivået for grov voldtekt i tråd med 2009-proposisjonen, 

eller om Høyesterett vil avskrive de motstridende signalene i forarbeidene som en inkurie og 

heller fastholde det etablerte straffenivået etter 2010. 

 

3.10 Nye endringer på høring i 2017 

I desember 2016 sendte departementet ut nye forslag til straffeskjerpelser på høring.173 For-

slagene er en oppfølging av Sundvolden-plattformen, der det blant annet fremgår at regje-

ringen vil «[h]eve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold».174 

Departementet uttaler at det fortsatt bør være domstolenes oppgave å utmåle riktig straff i 

enkeltsaker. En heving av straffenivået må derfor gjennomføres på en måte som gir et «til-

strekkelig sterkt signal til domstolene».175 

 

Endringene går for det første ut på å endre straffelovens regler om konkurrens. Konkurrens-

reglene har betydning for straffutmålingen hvis noen har begått flere lovbrudd som kan straf-

fes med fengsel. Det kan da idømmes en felles straff for alle lovbruddene. Straffen kan etter 

gjeldende rett forhøyes inntil det dobbelte, men ikke i noe tilfelle med mer enn seks år og ald-

ri høyere enn 21 år, jf. straffeloven (2005) § 79 bokstav a.  

 

Det departementet foreslår, er for det første å endre fra «det dobbelte» til «det tredobbelte», 

samt å presisere enten at den felles straffen skal være «strengere enn den straffen som ville 

vært fastsatt etter det strengeste straffebudet alene», eller «som skal stå i forhold til antallet 

lovbrudd som pådømmes».176 Departementet mener at begge alternativene er fleksible nok til 

at det ikke legges uheldige føringer på domstolenes straffutmåling, samtidig som begge alter-

nativene gir uttrykk for et «tydelig politisk signal om at domstolene forutsettes å utmåle felles 

straff for flere lovbrudd på et generelt høyere nivå enn i dag».177 

 

Om begrunnelsen for forslaget uttales blant annet at straffutmålingen vil bli mer forholdsmes-

sig i saker som gjelder integritetskrenkelser av flere fornærmede, for eksempel i voldtektssa-

                                                 
173  Høring – skjerpet straff for flere lovbrudd og styrket vern av fornærmede ved lovbrudd begått i fellesskap 

(heretter Høringen). 
174  Høringen, s. 3 og Sundvolden-plattformen, s. 17. 
175  Høringen, s. 19. 
176  Høringen, s. 27. 
177  Høringen, s. 21. 
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ker.178 Departementet viser videre til måten normalstraffenivå tidligere har blitt angitt i 

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) og Prop. 97 L (2009–2010) på, og benytter deretter samme virke-

middel. Departementet går gjennom gjeldende straffutmålingspraksis fra Høyesterett i kon-

kurrenstilfeller og viser i den sammenheng til Rt. 2010 s. 676, Rt. 2011 s. 1412 og Rt. 2015 s. 

401, som alle gjaldt voldtektssaker. I disse sakene ble straffen satt til henholdsvis 12 år forva-

ring, fengsel i 4 år og fengsel i 9 år. Deretter antyder departementet at straffenivået etter end-

ringene i høringen til sammenligning vil være fengsel i henholdsvis 25 år, 5 år og 11–12 år. 

 

Fremgangsmåten med angivelse av normalstraff i forarbeidene ved å henvise til tidligere 

praksis fra Høyesterett har vist seg å være tilstrekkelig effektiv til at lovgiver nå benytter seg 

av dette virkemiddelet igjen. I høringen er det også en henstilling til domstolene om å opplyse 

bedre i straffutmålingen hvilket straffenivå de ulike lovbruddene ville kvalifisert til isolert 

sett, slik at det kan danne grunnlag for å vurdere fremtidige justeringer av straffenivået, i tråd 

med det rådende politiske synet på hva som er riktig straff.179 At departementet ønsker at 

Høyesterett skal oppgi dette, tyder på at departementet har blitt komfortable med virkemidde-

let, og at det vil bli ytterligere benyttet i fremtiden. 

 

For det andre foreslås det å heve den øvre strafferammen til fengsel i 30 år når det utmåles 

felles straff for flere lovbrudd med en strafferamme på fengsel i 15 år eller mer, eller 21 år 

eller mer. Dette vil omfatte henholdsvis voldtekt til samleie og grov voldtekt, jf. straffeloven 

(2005) §§ 292 og 293.180  

 

For det tredje foreslås det at skadeserstatningsloven endres slik at lovbrudd begått i fellesskap 

ikke skal føre til at skadevolder må betale mindre enn hva vedkommende ville måtte betalt om 

vedkommende sto for en tilsvarende handling alene.181 Forslaget har betydning for oppreis-

ning i saker om såkalte gruppevoldtekter. Selv om oppreisning ikke er straff, understreker 

departementet oppreisningsordningens pønale funksjon.182 Forslaget er derfor relevant for 

denne oppgaven. Bakgrunnen for endringene er blant annet en misnøye hos lovgiver med re-

sultatet i Rt. 2008 s. 65, der flertallet dømte gjerningspersonene i en gruppevoldtekt til solida-

risk ansvar for et oppreisningsbeløp på 200 000 kroner. Mindretallet mente at dette resultatet 

var «fullstendig uakseptabel[t] og direkte støtende» og at det innebar en «kvantumsrabatt».183  

 

                                                 
178  Høringen, s. 9. 
179  Høringen, s. 21. 
180  Høringen, s. 26. 
181  Høringen, s. 37. 
182  Høringen, s. 37. Se også Rt. 2009 s. 140, avsnitt 39. 
183  Rt. 2008 s. 65, avsnitt 81. 
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Det er ikke overraskende at Fremskrittspartiet foreslår ytterligere straffeskjerpelser i regjering, 

i lys av uttalelser fra odelstingsdebatten i forbindelse med vedtakelsen av straffeloven 2005, 

der Fremskrittspartiet var det eneste partiet som fortsatt var «skuffet» over straffenivået.184 

Det samme gjelder forslaget om særskilt utmåling av oppreisningsansvar. Allerede i merkna-

dene til komiteens innstilling til vedtakelsen av straffelovens spesielle del i 2009, uttrykte 

medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet støtte til mindretallets votum i Rt. 2008 s. 65. 

Slik sett illustrerer dette på en god måte hvordan Høyesteretts avgjørelser kan oppfordre til 

lovendringer, og at dette av og til gir autoritet til et lovendringsforslag (se kapittel 2.3.2).  

 

 

                                                 
184  Referat fra Odelstingets møte 28. mai 2009, s. 523. 
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4 Evaluering og kritikk 

 

4.1 Evaluering  

4.1.1 Oppsummering av samspillet i perioden 2000–2017 

Fra 2000 til 2010 skjerpet Høyesterett gradvis straffenivået i voldtektssaker, likevel slik at 

straffenivået fortsatt lå i det nedre sjiktet av strafferammene. Høyesterett skilte mellom bok-

stav a, b og c i straffutmålingen, og det fant sted en utstrakt bruk av deldom, særlig i bok-

stav b-tilfellene, som førte til at den ubetingede delen av straffen ble utmålt lavere enn mins-

testraffen på to år. Kriminaliseringen av grovt uaktsom voldtekt førte ikke til flere domfellel-

ser, men til nedsubsumering.  

 

Etter 2010 utmåler Høyesterett straff i henhold til normalstraffenivået, det skilles ikke lenger 

mellom bokstav a, b og c i straffutmålingen, og straffen utmåles fullt ut ubetinget, unntatt i 

saker som gjelder grovt uaktsom voldtekt. Det er imidlertid fortsatt et markant skille mellom 

straffutmålingen for forsettlig voldtekt og grovt uaktsom voldtekt, antakelig et større skille 

enn lovgiver la opp til. Det er også et tilsiktet skille mellom voldtekt til samleie og voldtekt til 

seksuell omgang, men Høyesterett har selv valgt å normere straffenivået i slike saker. Høyes-

terett skiller mellom seksuell omgang som består i inntrenging i kroppens hulrom, og seksuell 

omgang som ikke består i inntrenging i kroppens hulrom. 

 

Det kan diskuteres om Høyesterett er mer lojal etter 2010 enn etter 2000. Lovgivers ønske om 

å skjerpe straffene har i større grad blitt realisert etter 2010, men da var også lovgivers signa-

ler mye tydeligere. Det kan derfor argumenteres for at Høyesterett er like lojal i hele perioden, 

men at lovgiver har sendt tydeligere signaler etter 2010. Angivelsen av normalstraffenivå på 

en så spesifikk måte som ble gjort i 2009 og 2010, virker å kommunisere bedre til Høyeste-

rett. Angivelsen av minstestraff i 2000 kommuniserte ikke at straffenivået var veloverveid. De 

generelle signalene om straffenivået i 2000 ga derfor ikke en effekt Stortinget fant tilstrekke-

lig. Dette kan også henge sammen med at komiteen i 2000 økte minstestraffen fra ett til to år, 

og at dette rokket ved departementets forutsetninger for å utvide voldtektsbestemmelsen. Der-

for fremsto helheten i revisjonen som mindre veloverveid. 

 

Høyesterett benytter en ny fremgangsmåte i straffutmålingen etter 2010-endringen. Det tas 

lojalt utgangspunkt i typetilfellene og normalstraffene som er oppstilt i forarbeidene, og det 

argumenteres deretter for strengere eller mildere straffer basert på skjerpende eller formilden-

de omstendigheter – fullt i tråd med lovgivers signaler.185 Når dette ses i sammenheng med 

                                                 
185  Se for eksempel Rt. 2011 s. 1013, avsnitt 9–12. 



38 

 

høyesterettsavgjørelsenes prejudikatfunksjon overfor underrettene, er det grunn til å anta at 

dette har ført til en mer standardisert straffutmåling i perioden 2000–2017.  

 

Høyesterett ble, etter to-instansreformen, en mektigere domstol overfor underrettene, men 

utviklingen i perioden 2000–2017 har samtidig svekket Høyesteretts rom for selvstendig 

skjønnsutøvelse. Kombinasjonen av en mer prinsipiell Høyesterett etter to-instansreformen og 

en økt standardisering av straffutmålingen i perioden 2000–2017 har samlet sett ført til at 

Stortinget i denne typen straffutmålingsspørsmål har styrket sin stilling overfor domstolene. 

Dersom Høyesterett hadde fulgt lovgivers generelle signaler i forarbeidene til revisjonen i 

2000, hadde man kanskje unngått flere formelle kompetansebegrensninger (økt minstestraff til 

tre år) og en like skarp standardisering av ønsket straffenivå (angivelsen av normalstraff).186 

Angivelse av normalstraff innebærer riktignok ingen formell kompetansebegrensning. Det vil 

derfor være mulig for Høyesterett å utmåle straffer som er lavere enn det angitte nivået. Om 

det ikke utvises varsomhet her, kan det imidlertid føre til ytterligere lovendringer. Det kan 

derfor diskuteres hvor reelt Høyesteretts skjønnsrom nå er, og om straffutmålingen i praksis er 

så standardisert at den har blitt «statisk eller skjematisk», i strid med både lovgivers og Høy-

esteretts intensjoner.187  

 

4.1.2 Et brudd med den individualiserte straffutmålingen? 

Som nevnt i kapittel 2.1 introduserte straffeloven (1902) den individualiserte straffutmåling-

en. Spørsmålet er nå om utviklingen i perioden 2000–2017 representerer et nytt brudd, eller i 

alle fall en markant kursendring, vekk fra en individualisert straffutmåling. Straffeskjerpelse-

ne i seg selv representerer ikke noe grunnleggende nytt, de er en fortsettelse av utviklingen 

som har pågått siden midten av 1980-årene, selv om det har skjedd raskere i perioden 2000–

2017. Det er standardiseringen av straffutmålingen som representerer en ny utvikling.188 

Grunnen til standardiseringen kan være en kombinasjon av flere utviklingstrekk:  

 

Et første viktig utviklingstrekk er den internasjonale tilbakekomsten av de absolutte straffete-

oriene som begrunnelse for straff.189 De absolutte straffeteoriene forfekter at et formål med 

straffen er en rettferdig gjengjeldelse av den uønskede handlingen, til forskjell fra de relative 

straffeteoriene, som forfekter at straff kun kan forsvares i den grad straffen er nødvendig eller 

nyttig for samfunnet. I norsk rett har ikke denne utviklingen ført til noe paradigmeskifte, men 

til en utvidelse i synet på straffens legitimitet – vi har en slags hybridmodell, med elementer 

                                                 
186  Busch (2015), s. 607–608. 
187  Prop. 97 L (2009–2010), s. 19 og Rt. 2015 s. 943, avsnitt 14. 
188  Olaussen (2013), s. 3. 
189  Andenæs (1994), s. 11–13. For en mer grundig gjennomgang, se Flaatten (2014), s. 86–121 og Kinander 

(2013), s. 155–192. 
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fra både relativ og absolutt straffeteori.190 Utviklingen kan illustreres både gjennom lovgiver-

signaler og høyesterettsavgjørelser. I 2004 uttalte departementet at gjengjeldelse ikke kan 

være straffens formål. Når det gjaldt straffeskjerpelsene i 2010 derimot, var gjengjeldelse-

stanken fremtredende og prevensjonshensynet fraværende.191 I flere høyesterettsavgjørelser 

har straffeskjerpelser blitt begrunnet med en henvisning til forholdsmessighet til den begåtte 

handling, og uenigheten kommer til syne i Rt. 1997 s. 1976. Dommer Coward tok dissens – 

hun mente at tiltaltes forhold tilsa at dagens straffenivå var tilstrekkelig. Flertallet og mindre-

tallets holdninger reflekterer en ulik vekting av absolutte og relative straffeteorier.192 

 

Grunnen til at dette er relevant, er at det er en sammenheng mellom hvordan man begrunner 

straff og hvilket skjønnsrom man mener at domstolene bør ha i straffutmålingen. Dersom man 

vektlegger relative straffeteorier sterkest som begrunnelse for straffen, gir man domstolene 

videre skjønnsrom – man er mer tilbakeholden med å standardisere straffenivået – enn hvis 

man vektlegger de absolutte straffeteoriene sterkest.193  

 

Dersom absolutte straffeteorier utelukkende brukes for å begrunne straffeskjerpelser, blir det 

likevel inkonsekvent. Disse teoriene skal både være et utgangspunkt og en begrensning for 

straffutmålingen.194 De kan riktignok tale for et generelt høyere straffenivå, som følge av at 

fokuset flyttes fra gjerningsperson til gjerningskarakter, slik Rt. 1997 s. 1976 illustrerer.195 

Samtidig skal straffen gjenspeile den straffbare handlingens alvorlighet, noe som taler for en 

oppdeling av voldtektsbestemmelsen og differensiert minstestraff.  

  

Et annet utviklingstrekk er en stadig større vektlegging av offeret i straffesaker.196 Et eksem-

pel får man ved å lese en fersk (samfunnsvitenskapelig) studie av straffutmåling i voldtektssa-

ker i lagmannsrettene i 2011 og 2012.197 Hvis hendelsesforløpet i en voldtektssak vektlegges 

                                                 
190  Flaatten (2015b), s. 252–253. 
191  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), s. 77 og Kinander (2013), s. 183–185, jf. Prop. 97 L (2009–2010). 
192  Rt. 1997 s. 1976, s. 1980. Utviklingen oppsummeres i Rt. 2005 s. 746, avsnitt 15–16. 
193  Flaatten (2017b) 
194  Andenæs (1988), s. 47. 
195  Flaatten (2017b). 
196  Andenæs (2009), s. 83–84, jf. NOU 2006:10, s. 124–125. 
197  Bitsch (2017). Studien mener å påvise at såkalt ekstra-legale faktorer påvirker straffutmålingen (det vil si 

faktorer som ikke kan begrunnes under henvisning til straffeloven (2005) §§ 77 og 78, blant annet relasjon, 

etnisk tilhørighet, fysisk og sosialt rom), se s. 7. Det er imidlertid grunn til å være kritisk til studiens forsk-

ningsdesign. Studien ser feilaktig ut til å forutsette at de skjerpende og formildende omstendighetene alltid 

skal ha like stor betydning for straffutmålingen i hver sak hvor disse omstendighetene foreligger. Det er vi-

dere utfordrende å se hvordan man kan trekke konklusjoner om kausale sammenhenger basert på regresjons-

analyse, uten en konkret vurdering av hver enkelt sak.  
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ved straffutmålingen, tolkes dette som en gradering av voldtektsofrenes verneverdighet.198 I 

høyesterettspraksis og juridisk litteratur drøftes derimot hendelsesforløpet under synsvinkelen 

handlingens straffverdighet, altså et fokus på gjerningspersonen og handlingen. Straffverdig-

hetsvurderingen er en bredere vurdering, som inneholder andre elementer enn kun en vurde-

ring av de krenkede interessers beskyttelsesverdi, blant annet også den utviste skyld. Det er 

denne helhetlige vurderingen som er relevant, ifølge forarbeidene til straffeloven (2005),199 og 

domstolene forholder seg til dette.  

 

Det snevre verneverdighetsperspektivet/offerperspektivet har imidlertid blitt adoptert av poli-

tikerne og påvirker endringsviljen.200 Dette kommer blant annet tydelig til syne i forslagene 

fra regjeringen som er på høring i 2017. Domstolenes ideal er uavhengighet og faglighet, 

mens politikernes ideal er representativitet og popularitet.201 Når domstolene anvender de 

relative straffeteoriene og den brede straffverdighetsvurderingen, oppstår det en motsetning 

mellom politikerne og domstolene. Dette har ført til et annet utviklingstrekk, nemlig politise-

ring av strafferetten – altså at strafferetten har blitt mer politikerstyrt. Politiseringen innebærer 

at politikerne tar i bruk flere virkemidler for å styre straffutmålingen, og det er dette som har 

ført til en økt standardisering av strafferetten i perioden 2000–2017.  

 

Spørsmålet er videre hvorfor denne utviklingen skjer akkurat nå. Det var lovgiver selv – gjen-

nom to-instansreformen – som la opp til at Høyesterett fortsatt skulle ha en sentral rolle i ut-

viklingen av straffenivået. Det kan nå virke som at konsekvensene av dette skaper en politisk 

reaksjon og at politikernes tillit til domstolene er svekket. I lys av at politikerne viste stor tillit 

til domstolene senest ved grunnlovsreformen i 2014,202 virker mistilliten imidlertid å gjelde 

særskilt for skjønnsrommet i straffutmålingen. Kanskje er den mest plausible grunnen til Stor-

tingets straffeskjerpelser ikke manglende tillit til domstolene, men at det er viktig for politi-

kerne å vise handlekraft i saker med stor symbolverdi i en tid der folks tillit til politikerne er 

lav.203 

 

                                                 
198  Bitsch (2017), s. 13. 
199  Ot.prp. nr. 90 (2004–2005), s. 126. 
200  Google-søk/Retriever-søk gir mange treff som gjelder uttalelser i media fra stortingspolitikere som ønsker 

ytterligere straffeskjerpelser, begrunnet med et slikt offerperspektiv. Flere av disse er fra tiden rett etter 

skjerpelsene i 2010. Disse uttalelsene fremstår lite gjennomtenkte, all den tid man umulig kunne ha sett 

virkningene av allerede foretatte endringer. 
201  Kierulf (2016), s. 300. 
202  Se Høgberg (2016), s. 96–98. Se også Carsten Smiths kommentar i forordet til denne oppgaven. 
203  Se sluttrapporten fra Makt- og demokratiutredningen i NOU 2003:19, s. 20 og tall fra Statistisk sentralbyrå i 

Kleven (2016), s. 14. 
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4.1.3 Særlig om straffeskjerpelser og tilbakevirkning 

Et spørsmål som reises flere ganger i perioden 2000–2017, er hvor grensen går for å legge 

vekt på en lovendring uten å komme i konflikt med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven 

§ 97, når handlingen er begått før – men domfellelse skjer etter – lovendringens vedtakelse.204 

 

I storkammeravgjørelsen Rt. 2009 s. 1412 kom flertallet til at lovgivers uttalelser om skjerpet 

straffenivå ikke kunne tillegges selvstendig vekt for handlinger begått før lovens vedtakel-

se.205 Mindretallet, ved høyesterettsdommer Skoghøy, mente at uttalelser i lovforarbeidene 

tjente flere ulike funksjoner. Uttalelser som var uttrykk for lovgiverviljen, kunne heller ikke 

etter hans syn tillegges selvstendig vekt for handlinger begått før lovens vedtakelse. Uttalelser 

i forarbeidene som derimot er uttrykk for allmenne retts- og verdioppfatninger, må etter hans 

syn tillegges selvstendig vekt, fordi Stortinget er demokratisk valgt og deres verdisyn må ses 

som et «autoritativt uttrykk for den alminnelig rettsfølelse».206  

 

Det har vært hevdet i juridisk teori at betydningen av flertallets uttalelser i storkammeravgjø-

relsene er begrenset, fordi Høyesterett uansett kan foreta en gradvis økning av straffenivået på 

selvstendig grunnlag – altså at Høyesterett ikke er avhengig av at lovgivers uttalelser kan til-

legges selvstendig vekt.207 Det er riktig, men flertallets uttalelser innebærer også at det er 

Høyesterett selv som hever straffenivået i lys av de endrede samfunnsoppfatningene, uav-

hengig av lovgivers signaler i etterarbeidene. Det lojalitetsbegrepet som er lagt til grunn i 

denne oppgaven strider ikke med flertallets standpunkt, fordi dette lojalitetsbegrepet forutset-

ter at lovgivers signaler gis i en bestemt form, og at Høyesteretts avgjørelser ikke strider mot 

tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 (se kapittel 2.4).  

 

4.2 Kritikk 

4.2.1 Konstitusjonell kritikk208 

Det er grunn til å kritisere Stortingets forsøk på å gjøre betraktningene om straffenivået i for-

arbeidene til 2005-straffeloven gjeldende for 1902-straffeloven før 2005-loven var trådt i kraft 

(se kapittel 3.4.2 og 3.5). 

 

                                                 
204  Se for eksempel Rt. 2001 s. 1674, s. 1677, Rt. 2002 s. 897, s. 898 og Rt. 2010 s. 1595, avsnitt 10. 
205  Rt. 2009 s. 1412, avsnitt 33. 
206  Rt. 2009 s. 1412, avsnitt 45–56. 
207  Eskeland (2017), s. 482–483. Eskeland tolker storkammeravgjørelsene slik at de harmonerer med hans syn 

på etterarbeiders vekt ved straffutmålingen, jf. s. 394. 
208  Med konstitusjonell kritikk menes i denne oppgaven vurderinger av rettstilstanden i lys av oppgaveforde-

lingen mellom statsmaktene, slik denne fremgår av kapittel 2. 
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I forlengelsen av dette er det også grunn til å diskutere om den detaljerte angivelsen av nor-

malstraffenivået i 2009/2010 – standardiseringen – i seg selv gir grunnlag for konstitusjonell 

kritikk. I så fall må domstolenes vide skjønnsrom i straffutmålingen følge av en regel av 

samme rang som Grunnloven, enten fordi den kan utledes av Grunnloven selv, eller fordi den 

følger av konstitusjonell sedvanerett.209 Som nevnt i kapittel 2.1 er grunnlaget for domstole-

nes skjønnsrom i straffutmålingen 1902-straffelovens system med vide strafferammer. Det 

vide dommerskjønnet i straffutmålingen er altså ikke en oppgave som ligger til domstolene i 

henhold til Grunnloven. Spørsmålet kunne da vært om et slikt skjønnsrom for domstolene nå 

følger av konstitusjonell sedvanerett.  

 

Sedvanespørsmålet behandles ikke nærmere her, men det er ingenting som tyder på at stats-

maktene anser dette som sedvane – både lovgiver og Høyesterett er av den oppfatning at det 

ligger innenfor Stortingets kompetanse som lovgiver å angi normalstraffenivået så detaljert 

som ble gjort i forarbeidene til 2005-straffeloven.210  

 

Juridisk litteratur trekker i samme retning. Det hevdes at det ikke er noen tvil om at det ligger 

til Stortingets lovgivningsmyndighet å gi føringer for straffutmålingen, og at dette ikke er et 

inngrep i det som etter Grunnloven ligger til domstolene.211 Videre hevdes det at når lovgiver 

kan vedta strafferammer, må lovgiver også kunne gi uttrykk for hvor straffenivået skal ligge 

innenfor strafferammene. Lovgiver må kunne gå svært langt i å detaljere straffenivået i forar-

beidene, såfremt det tas utgangspunkt i konkrete saker som domstolen tidligere har behandlet. 

Dette gir en trygghet for at lovgiver har vurdert de konkrete konsekvensene av det som angis 

som straffenivå, og at lovgiver møtes med virkeligheten.212 Et tilleggsargument er at lovgiver 

kan velge å detaljregulere straffutmålingen i lovens ordlyd (se kapittel 2.2.2), og da bør lovgi-

ver også kunne gjøre dette i forarbeidene, forutsatt at kravet om lovhjemmel i Grunnloven § 

96 overholdes. 

 

På ett punkt kan det imidlertid diskuteres om lovgiver går for langt i sine uttalelser om sin 

kompetanse. I Prop. 97 L (2009–2010) likestilte nemlig departementet uttalelser fra lovgiver 

som ikke resulterer i lovvedtak, og uttalelser som resulterer i lovvedtak, såfremt disse er 

gjennomarbeidede og tydelige.213 I kapittel 2.2.3 fremgikk derimot det syn at det er en forut-

setning at uttalelsene resulterer i et lovvedtak, selv om det ikke er et krav at straffebudets ut-

forming endres. 

                                                 
209  Smith (2015), s. 135. 
210  Prop. 97 L (2009–2010), s. 11, og Rt. 2009 s. 1412, avsnitt 22. 
211  Schei (2012), s. 29. 
212  Matningsdal (2011), s. 802. 
213  Prop. 97 L (2009–2010), s. 11. 
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Videre er det spørsmål om det er grunnlag for konstitusjonell kritikk av Høyesterett i perio-

den. Det kan riktignok diskuteres om Høyesterett var mindre lojale etter 2000 enn etter 2010, 

men som nevnt kan dette også henge sammen med at signalene fra lovgiver i 2000 ikke var 

like tydelige som i 2010. Det kan også diskuteres om domstolene nå er illojale til lovgivers 

signaler når det gjelder straffenivået for grovt uaktsom voldtekt, men det foreligger ikke nok 

praksis til å konkludere ennå. I henhold til det positivistiske og institusjonelle lojalitetsbegre-

pet som er lagt til grunn i denne oppgaven, er det altså ikke grunnlag for konstitusjonell kri-

tikk av Høyesterett. Imidlertid kan det diskuteres om Høyesterett har blitt servile, og at Høy-

esterett i større grad bør hevde sin uavhengighet når det rasjonelle og legitime grunnlaget for 

lovgivers signaler svikter, som ved straffeskjerpelsene i 2010 (se straks nedenfor i kapittel 

4.2.2).214  

 

4.2.2 Rettspolitisk kritikk215 

I det følgende nevnes fire grunnlag for rettspolitisk kritikk. For det første er det grunnlag for 

kritikk av standardiseringen av straffutmålingen. Det er uheldig hvordan Stortinget har opp-

stilt typetilfeller som utgangspunkt for diskusjonen. Som nevnt kan ikke lovgiver forutse alle 

situasjoner. Uansett hvor mange tidligere saker man viser til, kan det være nyanser som kan-

skje påvirket straffutmålingen, som ikke nødvendigvis kom frem i selve domspremissene. 

Dette var Høyesteretts begrunnelse for ikke å oppstille et normalstraffenivå for grovt uaktsom 

voldtekt (se kapittel 3.7.6), og argumentene har også tyngde for andre kategorier voldtekt.216 

En fordel med at domstolene fordomsfritt står for straffutmålingen i den enkelte sak, er at det 

da skjer på grunnlag av en opplyst og konkret rettsfølelse. Normalstraff bygger derimot på en 

intuitiv vurdering av den generelle rettsfølelse.217  

 

Domstolene bør riktignok, av legitimitetsgrunner, ikke fjerne seg for langt fra allmennhetens 

oppfatninger.218 Det er likevel grunn til å være skeptisk til henvisningen til folks rettsfølel-

se.219 Som regel blir den tatt til inntekt for strengere straffer. Forskning og undersøkelser viser 

imidlertid det motsatte. En omfattende norsk studie viser at folk sterkt undervurderer det fak-

tiske straffenivået. Folks generelle mening var, ifølge studien, at straffenivået var for lavt, 

men da folk ble konfrontert med seks konkrete saker, ville folk gi lavere straffer enn det som 

                                                 
214  Graver (2012), s. 563–567, jf. Mæhle (2005), s. 317. 
215  Med rettspolitisk kritikk menes i denne oppgaven vurderinger av rettstilstanden som ikke er rettsdogmatikk, 

se Eriksen (2012), s. 140–141. 
216  Rt. 2014 s. 637, avsnitt 13. 
217  Busch (2015), s. 608. 
218  Andenæs (1974), s. 81. 
219  Se for eksempel departementet i Ot.prp. nr. 28 (1999–2000), s. 49 og komiteen i Innst. 314 L (2009–2010), 

s. 2. 
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faktisk ble utmålt av domstolene før straffeskjerpelsene i 2010.220 Det er ikke overraskende at 

det er misnøye med straffenivået hvis folk undervurderer straffenivået.  

 

En undersøkelse foretatt av Advokatforeningen, rettet mot stortingsrepresentanter, viste at 

også de folkevalgte undervurderte straffenivået. Undersøkelsen viste til og med at 55 % av 

stortingsrepresentantene ville gitt lavere straffer i voldtektssaker enn det Høyesterett har ut-

målt.221 Det bør altså legges vekt på folks rettsfølelse, men det er den konkrete rettsfølelsen 

som bør veilede straffutmålingen, ikke den generelle – og den konkrete rettsfølelsen ivaretas i 

dag gjennom lekmannselementet i domstolene.222  

 

Etter gjeldende rett må det likevel presiseres at når lovgiver har uttalt seg om hva lovgiver 

anser som den relevante rettsfølelse, og det har lovgiver gjennom normalstraffenivået, er dette 

et sterkt og autoritativt signal som domstolene bør følge. Den juridiske metoden tilsier at lov-

givers signaler om hva som er folks rettsfølelse, i utgangspunktet veier tyngre enn en empirisk 

undersøkelse. Forskningen kan imidlertid få betydning på to måter: Dels har den rettskilde-

messig status som reelle hensyn og utgjør på den måten en selvstendig rettskilde som må 

veies mot uttalelser i lovens forarbeider. I tillegg kan forskningen få betydning for vekten av 

uttalelsene i forarbeidene. Dersom uttalelsene i forarbeidene ikke er velfunderte eller direkte 

feil, vil de ha lavere kildeverdi (se kapittel 2.2.3).  

 

For det andre kan det diskuteres om politiseringen av strafferetten (se kapittel 4.1.2) er heldig 

eller uheldig, selv med det nevnte utgangspunktet om at straffutmålingen bør ha demokratisk 

legitimitet. Knut Storberget, som var justisminister fra 2005 til 2011, kaller utviklingen en 

demokratisk «seier over det professorale ekspertveldet», med den følge at nedprioriterte om-

råder har fått nødvendig oppmerksomhet.223 En annen beskrivelse av den samme utviklingen, 

som har meget for seg, er at dette har ført til en «overbodspolitikk med ei slagside av kunn-

skapsforakt, antiintellektualisme og manglande forståing for dei djupare verdimessige spørs-

måla.»224 Politikernes engasjement for straffenivået er legitimt. Det er imidlertid et problem at 

politikerne ofte bygger sine standpunkter på feilaktige antakelser om hva straffenivået allere-

de er, og hva folks rettsfølelse egentlig tilsier.  

 

                                                 
220  Olaussen (2013), s. 204–205. En mulig innvending mot studiens forskningsdesign kan være at saksforholde-

ne var fiktive, og at domstolenes straffenivå derfor ble antydet av et dommerpanel, se Olaussen (2013) s. 51. 

Det er grunn til å anta at dommerne vil ha langt flere opplysninger i en virkelig sak, og at dette kan påvirke 

straffutmålingen i formildende retning. 
221  Keiserud (2013), s. 536–537. 
222  Straffeprosessloven §§ 276, 332 og 352, jf. Andenæs (2009), s. 107–116. 
223  Storberget (2010), s. 323–324, se også Knut Storbergets kommentar i forordet til denne oppgaven. 
224  Jacobsen (2009), s. 61–62. 
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For det tredje har lovgiver delvis begrunnet straffeskjerpelsene med et ønske om bedre for-

holdsmessighet i straffutmålingen,225 men kan ha oppnådd det motsatte. Dette er særlig tyde-

lig ved sammenligning av Rt. 2013 s. 193 (tre år og åtte måneder) med for eksempel Rt. 2012 

s. 1084 (fire år og seks måneder) og LA-2012-169044 (fire år og seks måneder). Førstnevnte 

avgjørelse gjaldt et ganske typisk bokstav b-tilfelle, der fornærmede hadde lagt seg i tiltaltes 

seng, sterkt beruset, hvoretter tiltalte hadde samleie med fornærmede mens hun sov. De to 

andre avgjørelsene gjaldt særdeles grove tilfeller av bokstav a-voldtekter. Begge varte i flere 

timer. Rt. 2012 s. 1084 gjaldt vaginalt og analt samleie, og fornærmede ble slått i ansiktet og 

fikk flere blåmerker på grunn av volden. Lagmannsrettsavgjørelsen gjaldt en sak der fornær-

mede ble slått mot halsen med kniv og rispet i anus med saks, før tiltalte gjennomførte analt 

samleie.226 

 

Lovgiver har også lagt opp til en unyansert straffutmåling innenfor bokstav b-tilfellene, ved at 

avgjørelsene i Rt. 2002 s. 1288 og Rt. 2002 s. 1295 nevnes i samme setning som Rt. 2005 s. 

663, som typetilfeller som skal kvalifisere til fire år ubetinget fengsel etter straffeloven 

(2005).227 Disse saksforholdene er svært forskjellige. 

 

For det fjerde er hevingen av minstestraffen til tre år en gjentakelse av historien (se kapittel 

3.1 om lovendringer i 1927 og 1963).228 Det er betimelig å undersøke om man nå erfarer de 

samme utilsiktede virkningene som førte til at minstestraffen i 1963 ble redusert til ett år 

igjen, for eksempel færre domfellelser, nedsubsumering, strafferettslig frifinnelse kombinert 

med dom på erstatning, eller om terskelen for å reise tiltale har økt. Det ligger imidlertid uten-

for denne oppgavens tema å undersøke dette videre, da disse utilsiktede virkningene i så fall 

hovedsakelig finner sted i underrettene og i påtalemyndigheten, ikke i Høyesterett.229 

 

4.3 Veien videre 

Tilbakekomsten av de absolutte straffeteoriene og et stadig mer ensidig offerperspektiv har 

påvirket politikerne. Det har oppstått en motsetning mellom politikerne og domstolene, fordi 

domstolene har vært tro mot de relative straffeteoriene og en bredere forståelse av straffver-

dighet. Dette har særlig kommet på spissen som følge av Høyesteretts prinsipielle og avkla-

                                                 
225  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 227–228 og Prop. 97 L (2009–2010), s. 17–18. 
226  Hansen (2013), s. 696–697. 
227  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 229–230. Departementet har i tillegg oppgitt feil straffenivå i Rt. 2005 s. 663. 

Departementet oppgir at kun 30 dager ble gjort ubetinget, men det riktige er 90 dager. Se beskrivelsen av 

hendelsesforløpet i Rt. 2005 s. 663, avsnitt 8. 
228  Heller ikke i 1927 ble påstanden om at folks rettsfølelse tilsa straffeskjerpelser, underbygget – se Ot.prp. 

nr. 8 (1927), s. 11. 
229  En masteroppgave [UiO (2015)] konkluderer med at minstestraffen ikke har slike utilsiktede virkninger. Selv 

om masteroppgaver kan ha begrenset kildeverdi, bør funnene danne utgangspunkt for videre forskning. 
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rende rolle etter to-instansreformen, og har medført en motreaksjon – en politisering av straf-

feretten. Politikerne legger opp til et straffenivå som er svært strengt, uforholdsmessig og 

standardisert, med utgangspunkt i misoppfatninger om folks rettsfølelse – antakelig i et forsøk 

på å vise handlekraft i en tid der folks tillit til politikerne er lav. Kanskje i frykt for ytterligere 

aktivitet fra lovgiver innretter Høyesterett seg nå så lojalt, at de i noen tilfeller nærmest frem-

står som servile. 

 

Utviklingen utfordrer den humane strafferettspleien og den individualiserte straffutmålingen. 

Det er derfor presserende med en opplyst og ideologisk kriminalpolitisk debatt, både om straf-

fens begrunnelse og formål i norsk rett og om oppgavefordelingen mellom Stortinget og Høy-

esterett når det gjelder straffutmåling. Forhåpentligvis vil det være en vekker for mange poli-

tikere og gi grunnlag for et kritisk perspektiv på utviklingen de siste tiårene.  
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5 Kilder 

 

Lover 

1814 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov  

1887 Lov 1. juli 1887 nr. 5 Lov om Rettergangsmaaden i 

Straffesager 

1902 Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig 

Straffelov  

1927 Lov 4. juli 1927 nr. 9 Lov om forandringer i lov av 

22. mai 1902 om den almindelige borgerlige straf-

felov 

1963 Lov 15. februar 1963 nr. 2 Lov om endring av føre-

segner i straffeloven om 1. brotsverk mot sedska-

pen, 2. brotsverk og misferd i sjøfartstilhøve 

1965 Lov 18. juni 1965 nr. 4 Lov om vegtrafikk 

1972 Lov 21. april 1972 nr. 18 Lov om endringer i den 

alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 

nr. 10 

1981 Lov 22. mai 1981 nr. 25 Lov om rettergangsmåten i 

straffesaker 

1981 Lov 12. juni 1981 nr. 62 Lov om endringer i straf-

feloven m.m. (reglene om betinget dømte, prøve-

løslatte m.m., heving av strafferammen for grove 

narkotikalovbrudd, oppheving av livstidsstraffen) 

1984 Lov 8. juni 1984 nr. 57 Lov om endringar i straffe-

lova m.v. (narkotikalovbrot, ran og heleri) 

1993 Lov 11. juni 1993 nr. 80 Lov om endringer i straf-

feprosessloven m.v. (to-instansbehandling, anke og 

juryordning). 

2000 Lov 11. august 2000 nr. 76 Lov om endringer i 

straffeloven mv. (seksuallovbrudd) 

2005 Lov 20. mai 2005 nr. 28 Lov om straff  
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2009 Lov 19. juni 2009 nr. 74 Lov om endringer i straf-

feloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (siste delproposi-

sjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av 

annen lovgivning) 

2010 Lov 25. juni 2010 nr. 46 Lov om endringer i straf-

feloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, 

annen grov vold og seksuallovbrudd) 

2015 Lov 19. juni 2015 nr. 65 Lov om ikraftsetting av 

straffeloven 2005 

 

 

Forarbeider 

Oth. Prp. No. 24 (1898/99) Oth. Prp. No. 24 (1898/99) Ang. Utfærdigelse af en 

almindelig borgerlig Straffelov, en Lov om den 

almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden 

samt en Lov, indeholdende Forandringer i Lov om 

Rettergangsmaaden i Straffesager af 1ste Juli 1887 

(Ved søk i de digitaliserte utgavene av stortingsfor-

handlingene: https://www.stortinget.no/no/Saker-

og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ ) 

Ot.prp. nr. 8 (1927) Ot.prp. nr. 8 (1927) om forandringer i straffeloven  

(Ved søk i de digitaliserte utgavene av stortingsfor-

handlingene: https://www.stortinget.no/no/Saker-

og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ ) 

Innstilling fra Straffelovrådet (1960) Innstilling fra Straffelovrådet: Revisjon av straffe-

lovens bestemmelser om forbrytelser mot sedelig-

heten, 1960 

Ot.prp. nr. 40 (1961-1962) Ot.prp. nr. 40 (1961-1962) Om endring av straffe-

lovens bestemmelser om 1) forbrytelser mot sede-

ligheten og 2) forbrytelser og forseelser i sjøfarts-

forhold 

NOU 1992:28 NOU 1992:28 To-instansbehandling, anke og jury-

ordning i straffesaker 

Ot.prp. nr. 78 (1992-1993) Ot.prp. nr. 78 (1992-1993) Om lov om endringer i 

straffeprosessloven m.v (to-instansbehandling, anke 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/
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og juryordning) 

Innst. S. nr. 206 (1994-1995) Innst. S. nr. 206 (1994-1995) Innstilling fra justis-

komiteen om forslag fra stortingsrepresentant Jan 

Simonsen om økte straffer for voldtektsforbrytel-

ser. 

Budsjett-innst. S. nr. 4 (1996-1997) Budsjett-innst. S. nr. 4 (1996-1997) Innstilling fra 

justiskomiteen om bevilgninger  

på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Justis- og 

politidepartementet. 

NOU 1997:23 NOU 1997:23 Seksuallovbrudd 

Budsjett-innst. S. nr. 4 (1997-1998) Budsjett-innst. S. nr. 4 (1997-1998) Innstilling fra 

justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet 

for 1998 vedkommende Justis- og politideparte-

mentet. 

Innst. S. nr. 168 (1997-1998) Innst. S. nr. 168 (1997-1998) om forslag fra stor-

tingsrepresentantene Carl I Hagen, Jan Simonsen 

og Jørn L Stang om å henstille til Høyesterett og 

landets øvrige domstoler om å vurdere om ikke det 

generelle straffeutmålingsnivået for grovere volds-

kriminalitet og sedelighetsforbrytelser mot mindre-

årige bør skjerpes vesentlig innenfor de någjelden-

de rammer. 

Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) Om lov om endringer i 

straffeloven mv. (seksuallovbrudd) 

Innst. O. nr. 92 (1999-2000) Innst. O. nr. 92 (1999-2000) Innstilling fra justis-

komiteen om lov om endringer i straffeloven m.v. 

(seksuallovbrudd) 

NOU 2002:4 NOU 2002:4 Ny straffelov – Straffelovkommisjo-

nens delutredning VII 

NOU 2003:19 NOU 2003:19 Makt og demokrati: Sluttrapport fra 

Makt- og demokratiutredningen 

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov om straff (straf-

feloven) 
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Innst. O. nr. 72 (2004-2005) Innst. O. nr. 72 (2004-2005) Innstilling fra justis-

komiteen om lov om straff (straffeloven) 

NOU 2006:10 NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt 

perspektiv og nye rettigheter 

Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)  Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) Om lov om endringer i 

straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og 

formildende omstendigheter, folkemord, rikets 

selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sik-

kerhet, og offentlig myndighet) 

Innst. O. nr. 29 (2007-2008) Innst. O. nr. 29 (2007-2008) Innstilling fra justis-

komiteen om lov om endringer i straffeloven 20. 

mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende 

omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, 

terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offent-

lig myndighet) 

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i 

straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposi-

sjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av 

annen lovgivning) 

Innst. O. nr. 73 (2008-2009) Innst. O. nr. 73 (2008-2009) Innstilling fra justis-

komiteen om lov om endringer i straffeloven 20. 

mai 2005 nr. 28 mv. (siste delproposisjon – sluttfø-

ring av spesiell del og tilpasning av annen lovgiv-

ning) 

Referat fra møte i Odelstinget 28. mai 

2009  

Referat fra møte i Odelstinget 28. mai 2009 Sak nr. 

1: Innstilling fra justiskomiteen om lov om end-

ringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (siste 

delproposisjon – sluttføring av spesiell del og til-

pasning av annen lovgivning) 

Dokument 8: 27 (2009-2010) Dokument 8: 27 (2009-2010) Representantforslag 

fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, 

Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland og 

Elisabeth Aspaker om umiddelbar lovendring for å 

sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og 

voldtektssaker 
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Prop. 97 L (2009-2010) Prop. 97 L (2009-2010) Endringer i straffeloven 

1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen 

grov vold og seksuallovbrudd) 

Innst. 314 L (2009-2010) Innst. 314 L (2009-2010) Innstilling fra justiskomi-

teen om endringer i straffeloven 1902 mv. (skjer-

ping av straffen for drap, annen grov vold og sek-

suallovbrudd) 

Prop. 64 L (2014-2015) Prop. 64 L (2014-2015) Lov om ikraftsetting av 

straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) 

Innst. 331 L (2014-2015) Innst. 331 L (2014-2015) Innstilling fra justiskomi-

teen om lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 

(straffelovens ikraftsettingslov) 

Høringen Høring – skjerpet straff for flere lovbrudd og styr-

ket vern av fornærmede ved lovbrudd begått i fel-

lesskap, 19. desember 2016 

 

 

Avgjørelser fra Høyesterett 

Rt. 1989 s. 309 

Rt. 1994 s. 1552 

Rt. 1997 s. 534 

Rt. 1997 s. 1976 

Rt. 1999 s. 363 

Rt. 1999 s. 1718 

Rt. 2000 s. 800 

Rt. 2001 s. 1674 

Rt. 2002 s. 897 

Rt. 2002 s. 1210 

Rt. 2002 s. 1288 

Rt. 2002 s. 1295 

Rt. 2002 s. 1701 

Rt. 2003 s. 196 

Rt. 2003 s. 495 

Rt. 2003 s. 625 

Rt. 2003 s. 740 

Rt. 2003 s. 1248 
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Rt. 2003 s. 1455 

Rt. 2004 s. 32 

Rt. 2004 s. 39 

Rt. 2004 s. 357 

Rt. 2004 s. 1443 

Rt. 2004 s. 1553 

Rt. 2004 s. 1556 

Rt. 2004 s. 1902 

Rt. 2005 s. 556 

Rt. 2005 s. 663 

Rt. 2005 s. 746 

Rt. 2006 s. 37 

Rt. 2006 s. 471 

Rt. 2006 s. 513  

Rt. 2008 s. 65 

Rt. 2009 s. 140 

Rt. 2009 s. 1412 

Rt. 2009 s. 1423 

Rt. 2010 s. 20 

Rt. 2010 s. 124 

Rt. 2010 s. 676 

Rt. 2010 s. 1595 

Rt. 2011 s. 172 

Rt. 2011 s. 734 

Rt. 2011 s. 743 

Rt. 2011 s. 1013 

Rt. 2011 s. 1017 

Rt. 2011 s. 1412 

Rt. 2012 s. 515 

Rt. 2012 s. 659  

Rt. 2012 s. 1084 

Rt. 2012 s. 1103 

Rt. 2012 s. 1827 

Rt. 2013 s. 193  

Rt. 2013 s. 198 

Rt. 2013 s. 601 

Rt. 2013 s. 625 

Rt. 2013 s. 776 

Rt. 2013 s. 848 
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Rt. 2013 s. 853 

Rt. 2013 s. 856 

Rt. 2014 s. 459 

Rt. 2014 s. 495 

Rt. 2014 s. 637 

Rt. 2014 s. 1145 

Rt. 2015 s. 51 

Rt. 2015 s. 401 

Rt. 2015 s. 669 

Rt. 2015 s. 836 
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HR-2017-400-U 

 

 

Avgjørelser fra underrettene 
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Spørsmål

Sverre Flaatten<Sverre.Flaattenphs.no> 22. januar 2077 kl. 17:30Til: J_
Hel dere,

takk for morsomt spørsmål. Her et et rettshistoiisk sveip som kanskje er til hjelp. Hvis du ønsker å utdypet noen avdetaljen er det bare å si fra Qeg har skrevet endel om disse tingene litt ulike stedet)

I utgangspunktet skulle ikke domstolen ha noen handlingsrom i straffeutmålingsspørsmålet; det var tanken bak denfranske revolusjons strafferefter som Norge var inspirert av - riktig nok ofte via Tyskland. Men utarbeidingen avstraffeloven etter 1814 tok tid, og imellomtiden hadde man gjort dårlig erfaringer med stivbeinte domstoler i Europa.Da 1842-loven kom beholdt man således rammesystemet fra det danske envetde, og som hadde vært det somhadde vært i bruk fram til 1842 -jf 1814 grunntovens § 94 - bortsatt fra noen brutale straffefomier som man kvittaseg med umiddelbart efter 7874.

Med 1902-loven kom den individualiserte straffeutmålingsideologien. Fot å gjennomføre denne ideologien var en i sinkonsekevens nødt til å frigjøre skjønnsrommet til domstolen betraktelig i straffeutmålrngsspørsmålet Man gjorde iNorge også i den forbindelse et ideologisk arbeid blant strafferettens strateger for å fngj øre straffereften fra franskkonstitusjonell luft Med 7902 skulle egentlig juryen sette straffen, HR skutle ha lite makt men HR grep raskt til envid tolkning av hva et “vesentlig misforhold” var i straffeutmålingsspørsmålet, og på denne måten fikk vi Norge ensterk HR i straffeutmålingsspørsmålet i Norge.

HR som en sterk domstol i straffeutmåttneg skapte med økningen i saksmengde fra 60170 tallet og framover trøbbelknyttet til HRs arbeldskapasitet og var en del - men ikke den viktigste grunnen - til to-instansrefomien. To-instans reformen ga en mer prinsipiell domstol i straffeutmålingsspørsmålet (og da langs noe nye linjer ennindividualiseiingsideologien).

Normalstraff var noe lovavdehngens menn fant på i striden om takten på straffeutmålingsøkningen for bestemtelovbrudd (bl a grov vold, seksuallovbrudd og gjentatte lovbrudd) Dette var en strid initiert av nksadvokaten Ideenom normalsstraff var effektiv sett fra riksadvokaten og lovavdelingens side i kampen om å få økt straffene raskt.
Den som har en hammer ser som kjent spiker over alt og normalstraff ble raskt en teknikk for lovgiver men også HRvar kjapp med å benytte teknikken selv I tråd med sin nye prinsipielle rollé overfor lavere Instars etter toinstansrefomen.

håper dette var litt til hjelp. det er skrevet i en fei, så si ifra hvis det er uklarheter duluret på eller noe du gjerne vilvite mer om knyttet til domstolen og straffeutmållngens rettshistorie.

Hilsen Sverre

Sendt: 22. jänùar 2017 I 2:08
TiI:
Kopi: Svérre Ftaatten
Emne: RE: Spørsmål
[Sitert tekst skjult]
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Spørsmål

SverreFlaaften <Sverre.Flaatten@phs.no> 23. januar 20f 7 kl. 14:54fll: IF..
Kopi:_ L

Et veldig spennende prosjekt du har gitt ut på.

Jeg skal prøve å utdype det du spør om rettshistorisk.

Med 1902 loven ble handllngsrommet til domstolen utvidet i stmffeutmålinssporsmåtet ved at det ble gitt domstolenkompetanse til å utmåle straff Innenfor et svært vie rammer. Da lovgiver gjorde dette visste de at de utfordret detIdemessige grunnlaget til 1814 loven langs to linjer dels ved at domstolen ble én selvstendig makt istraffeutmålingsspørsmålet, dets ved forutsigbartietskravet som ligger innbakt i § 96. Dette ble løst langs tre tinjer 1.Tekniäk gjennom det skarpe skille mellom skyldsspørsmpål og straffeutmåting (jf også Rt-1 946-1 37 0), 2.demokratisk ved at juryen skulle stå for straffeutmålFngen 3. det man i historiefaget kaller stadiùmtenkning: denfranske revolusjons var forbi, samfunnet hadde nå tredd inn i “de sosiale problemers periode”. Dette krevde ny rett.Du vil finne mye om dette i forarbeidende til 1902.

Punkt I ble satt på spissen senere i foivaringsspørmsåleUsikring var sikring et skyldsspørsmål etterstrafeutmålingsspørsmål (se Rt-1946-13f0)?

Punkt 2. her ble som nevnt under straffeprusessiovens fomrulering om “vesentlig misforhold” det avgjørende, og detble stnd om dette pä slutten av 1920-tallet der justitianus Scheel var involvert i en debatt med lagmann Nygaard iRetstidende Nygaard mente HR hadde tatt seg til rette i straffutmåhngsspørsmåtet Scheel var avisende SCheel gaNygaard rett I at i utgangspunktet skulle ikke HR ha denslags spillerom som den nå hadde men HR hadde veldigraskt landet på en utvidende tolkning av formulering (moderne formulert av meg her). Nygaard mente dette visté atScheet hadde feil Scheel lot seg ikke affisere Her ligger altså en uenighet om HR rettskrldebwk som du kan senærmere på. Scheel på sin side bruker forutsigbarhetsargumentet som dekning for sin tolkning av behovet for ensterk HR.

Punkt 3, ble ikke utfordret direkte i noe omfang, men en finner drypp her og der.
Etter to-intansreformen endret dette seg, men jeg anbefaler deg å se på RT-f 994-1552 og Cowards dissens i RT1997-1976, og RT-2005-746 som et en slags avslutning. Avgjørende her er forutsigbarhetsarguméntet som jo kan gisdekning i grunnlov og idag internasjonal rett (se Rt. 2009.1412 avs 25).
Jeg et rettshistoriker med samfunnsvitenskaptig bakgrunn så noen rettsdogmatisk vurdering av sedvanespørsmåtetvil jeg ikke begi meg ut på, men håper dette var til hjelp.

Scheel og Nygaerd striden har jeg skrevet om i festskriftet til Rune Slagstad “Rett og politikk” med artikkelen “Denflntfølende Høyesterett: Det åpenbare misforhold og siste ord i straffeutmålingen,
1902 og den konstitusjonelle ånd I boka “Straff, lov, historie” med artikkelen “Skaane de angrende og bekjæmpe detrodsige”,

Rt-1994 og de nyere dommene i kapittel 7 i avhandlingen min “Høyesteretts tenker”. Rt-f 946 skriver jeg om i sluttenav kapittel 3 punkt 8 og 9.

Håpet dette var litt mer til hjelp, lykke til og fortsett å ta kontakt hvis du lurer på noe. Jeg vil gjerne se sluttresultatethvis jeg får.

Hilsen Sverre

Fra.L — — -_ —

Sendt: 22. januàr 2017 19:29
Til Sverre Flaaften
Kopi:
Emne: Re: Spørsmål

:qtjerySmsg=159cb9b5688b&simi159cb56SO4728b



Gmail- Re: Straff

Gmail

Re: Straff

carsts <carststu1tik.uio.no>
28. februar 2017 kl. 19:59iil:TL*

Kopi:IL

Het

Et lavt straffenivå bidrar til et humant samfunn. Minimumsstraffer i lov børikke finne sted. Domstolene har bedre grunnlag enn lovgiver til å fastsettestraff i det enkelte tilfellet. Stortinget bør vise den samme tillit tildomstolene ved straff som Stortinget viste ved reformen om menneskerettigheteri Grunnloven i 2014. Da fikk domstolene vid myndighet til å bruke de nye ogoverordnete bestemmelsene.

Hilsen Carsten

On 2017-02-27 I 5:f4, wrote:
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