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1 Angrep på retten 

Da det ungarske regjeringspartiet i 2011 senket pensjonsalderen for dommere og 
statsadvokater, brøt det med en trend i Europa som hadde pågått siden annen 
verdenskrig. Formålet var å påvirke sammensetning av domstolene ved å utnevne en 
rekke nye dommere som var plukket ut av det politiske flertallet. Dette varslet en ny 
linje med politisk styring av rettsapparatet. 

I Vest-Europa betød gjenoppbyggingen etter krigen også en reform av 
rettsvesenet, som innebar å utvide domstolenes kompetanse til å beskytte 
grunnleggende rettigheter og å styrke deres institusjonelle stilling og uavhengighet. 
Etter murens fall bredte denne trenden seg også til de tidligere kommuniststatene i 
Sentral- og Øst-Europa. Europarådet inviterte i 1989 Sovjetunionen og landene i Øst-
blokken til forpliktende samarbeid under forutsetning at de forpliktet seg til å 
oppfylle Helsinki-deklarasjonen og FNs menneskerettighetstraktater.  De landene 
som ble medlemmer av EU måtte oppfylle EUs krav til demokrati og rettssikkerhet. 

Tiltak for å bringe domstolene under sterkere politisk kontroll er i våre dager ikke 
begrenset til Ungarn.1 Angrepene på konstitusjonsdomstolen i Polen, og senere 
Høyesterett og de alminnelige domstolene og det nasjonale domstolsrådet, er vel 
kjent. Virkemidlene er utskifting av dommere, politisk kontroll med utnevning av 
dommere og rettspresidenter samt politisk kontroll med organer som administrerer 
domstolene. Polske myndigheter har også kjørt hetskampanjer mot dommere i media. 

___________________________________________________________________ 
* Foredrag på årsmöte 13. desember 2018 i Juridiska Föreningen i Finland r.f. Foredraget bygger på 
forskning som pågår under prosjektet «Judges under Stress» ved Institutt for privatrett, Universitetet i 
Oslo, som er støttet av Norges forskningsråd. Se nærmere om prosjektet ved 
<https://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/jus/>. 
1 For en oppdatert gjennomgang av tiltakene i Ungarn og Polen, se Kriszta Kovács – Kim Lane Scheppele, 
The fragility of an independent judiciary: Lessons from Hungary and Poland –  and the European Union. 
Communist and Post-Communist Studies 2018, s. 189–200. 
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Det foregår angrep på dommere også i andre land, som ikke får så stor 
oppmerksomhet. I Romania er det nettopp innført en egen påtaleseksjon som skal 
etterforske anklager mot dommere og det er gitt nye regler som gjør dommere 
ansvarlige, nye pensjonsregler og regler som begrenser dommeres ytringsfrihet.2 I 
flere land utsettes dommere for harde personlige angrep i media uten at 
myndighetene griper inn, noen ganger også initiert av myndighetene.3 Selv i England 
med sine veletablerte tradisjoner trådte dagsavisen Daily Mail over grensen, da de i 
spørsmålet om hvem av regjeringen og parlamentet som skal ha siste ord om Brexit, 
over hele førstesiden 3. november 2016 hengte ut dommerne som dømte mot 
regjeringen som «Enemies of the People».4 

Går vi utenfor Europa, ser vi at myndighetene har innført systematiske tiltak for 
å bryte ned domstolenes uavhengighet både i Venezuela og Tyrkia. Også i USA har 
vi sett angrep i offentligheten mot domstolene og navngitte dommere. I 2016 angrep 
Donald Trump offentlig en dommer som administrerte et søksmål mot Trump 
University, og anklaget dommeren for å være en Obama-utnevnt Trump-motstander 
som var påvirket av sin meksikanske opprinnelse. I 2017 kalte han dommeren i en 
domstol som satte til side administrasjonens begrensning av innvandring fra en rekke 
oppregnede land en «såkalt dommer». Nylig kalte han den føderale appelldomstolen 
i «Ninth Circle» (USAs vestkyst) en «skandale» (disgrace).5 Mindre spektakulært, 
men ikke mindre alvorlig, er rekken av delstater hvor det er foreslått lovgivning som 
vil undergrave domstolenes uavhengighet.6 På denne listen finner vi eksempler på 
økt politisk kontroll med dommerutnevnelser, straff for dommere som trer inn på 
lovgiverens område, endring av sammensetningen av domstolene ved å minske eller 
øke antallet dommere og krav til kvalifisert flertall for å sette til side en lov. 

 

___________________________________________________________________ 
2 Report from the Commission to the European Parliament and the Council On Progress in Romania 
under the Cooperation and Verification Mechanism, COM(2018) 851 final, 
<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-
851_en.pdf>. 
3 Se Anne Sanders – Luc von Danwitz, Defamation of Justice – Propositions on how to evaluate public 
attacks against the Judiciary. VerfBlog, 2017/10/31, <https://verfassungsblog.de/defamation-of-justice-
propositions-on-how-to-evaluate-public-attacks-against-the-judiciary/>, DOI: 
<https://dx.doi.org/10.17176/20171031-181401>. 
4 Nettversjonen av artikkelen finnes ved <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3903436/Enemies-
people-Fury-touch-judges-defied-17-4m-Brexit-voters-trigger-constitutional-crisis.html>. 
5 Se artikkel i The New York Times 20. november 2018, 
<https://www.nytimes.com/2018/11/20/us/politics/trump-appeals-court-ninth-circuit.html?module= 
inline>. 
6 Se gjennomgangen av «Legislative Assaults on State Court» til Brennan Centre for Justice ved NYU 
School of Law, <https://www.brennancenter.org/analysis/legislative-assaults-state-courts-2018>. 
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2 Angrep på maktfordelingen 

Flere snakker om «Rule of Law Backsliding» for å beskrive forhold hvor etablerte 
rettsstater blir utsatt for en systematisk nedbygging. I en grunnleggende artikkel i 
Cambridge Yearbook of European Legal Studies definerer Laurent Pech og Kim 
Lane Scheppele Rule of Law Backsliding som 

the process through which elected public authorities deliberately implement 
governmental blueprints which aim to systematically weaken, annihilate or 
capture internal checks on power with the view of dismantling the liberal 
democratic state and entrenching the long-term rule of the dominant party.7 

Vi ser at det å bygge ned «internal checks on power» utgjør en sentral del av 
definisjonen. Maktfordelingen mellom den lovgivende utøvende og dømmende 
makt, og særlig rettens og rettsapparatets rolle er en viktig del av statens «internal 
checks on power». At nettopp dette er kjernen i den pågående utviklingen ser vi 
tydelig i det forhold at rettsapparatet og domstolene står sentralt i diskusjonene om 
hvor demokratiene i Europa er på vei for tiden. 

Nedbygging av rettsstaten er ikke noe nytt, og består både i angrep på domstolene 
fra de andre statsmaktene, og i svikt hos dommerne. Fra historien ser vi at et regime 
som vil begrense domstolenes innflytelse over politiske virkemidler har en rekke 
muligheter. Det kan gå utenom domstolene og sikre at domstolene ikke øver kontroll 
gjennom begrensning av domstolenes kompetanse. Det kan ta kontroll med 
domstolene og slik sikre seg at domstolene dømmer i samsvar med myndighetenes 
krav og interesser. Eller det kan føre sin sak i domstolene og satse på at dommerne 
lar seg overbevise av myndighetenes argumenter. Dersom en domstol skulle dømme 
på en måte som går mot regimets interesser, kan det velge å neglisjere dommen. 

I en studie av dommersvikt i Chile og Argentina under militærdiktaturene skiller 
Robert Barros mellom fire former for statlig undertrykkelse ut fra forholdet mellom 
de utøvende myndigheter og rettsapparatet. Alle illustrerer forskjellige former for 
sammenbrudd av maktfordelingen.8 For det første har vi den som består i aksjoner 
uten hensyn til gjeldende regler og uten at det tas hensyn til rettslige eller 
administrative formaliteter. De mange tusen forsvinningene i Argentina er eksempel 
på dette på samme måte som aktivitetene til innsatsgruppene til SS overfor jøder, 
polakker og russere på østfronten under andre verdenskrig. Selv om domstolene ikke 

___________________________________________________________________ 
7 Laurent Pech – Kim Lane Scheppele, Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU. Cambridge 
Yearbook of European Legal Studies 2017, s. 3–47. 
8 Robert Barros, Courts out of Context: Authoritarian Sources of Judicial Failure in Chile (1973–1990) 
and Argentina (1976–1983), i verket Tom Ginsburg – Tamir Moustafa (eds.) Rule by Law: The Politics 
of Courts in authoritarian Regimes. Cambridge University Press 2008, s. 167–168. 
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var direkte involvert for eksempel i jødeutryddelsen, la de likevel til rette for den ved 
å avsi dommer som frakjente jødene status som rettssubjekter.9  

I den andre gruppen kommer administrativ represjon uten forutgående behandling 
eller godkjennelse fra rettsapparatet og uten mulighet for rettslig prøving. 
Virksomheten til SS og Gestapo og konsentrasjons- og utryddelsesleirene i Tyskland 
er eksempel på dette, så vel som interneringene av opposisjonelle under apartheid-
regimet i Sør-Afrika og under militærdiktaturene i Brasil og Chile. I disse tilfellene 
er domstolene indirekte involvert ved at de aksepterer begrensningene i sin 
kompetanse, og dermed avstår fra å øve noen form for rettslig kontroll med 
myndighetene.  

De to neste kategoriene involverer domstolene mer direkte. Den tredje gruppen 
Barros oppstiller er summarisk og kvasijudisiell represjon gjennom behandling i 
særdomstoler eller andre domstoler hvor vanlige rettssikkerhetsgarantier blir 
fraveket. Her har myndighetene gjerne sikret seg større kontroll med domstolene 
gjennom å bruke spesialplukkede dommere eller domstoler som viser særlig lojalitet 
til regimet. Dette var en viktig del av tyskernes undertrykkelse både i Tyskland og i 
de okkuperte landene i Vest-Europa, ved bruk av folkedomstoler og militære 
domstoler, og det var også en viktig del av undertrykkelsen i Brasil. Endelig har vi 
den undertrykkelsen som skjer gjennom bruk av de vanlige domstolene gjennom 
anvendelse av vanlige prosessregler. Dette involverer ofte vedtakelsen av lovgivning 
som retter seg mot motstandere av regimet, og som domstolene anvender som all 
annen lovgivning. 

Barros fire kategorier har nær sammenheng med krav til rettssikkerhet slik det 
vanligvis oppfattes. Rettssikkerhet forstås på mange måter, men en klar kjerne går på 
at ingen, heller ikke myndighetene, står over loven og at retten er autonom og blir 
anvendt av uavhengige domstoler.10 De to første kategoriene er varianter av at 
myndighetene hever seg over eller unndrar seg loven, de to neste på at domstolenes 
uavhengighet undergraves.   

Historien gir eksempler på alle disse fremgangsmåtene, både i autoritære stater, 
men også i stater som ellers bygger på rettsstatlige verdier. Vi kan også fra de 
historiske eksemplene si noe om hvordan dommere og domstolene typisk reagerer på 
de forskjellige tiltakene. 

Domstolene har således vært under press også tidligere i Europas nyere historie. 
Før og under andre verdenskrig var mange av Europas land under nazistisk og 
fascistisk herredømme, og etter verdenskrigen var Sentral- og Øst-Europa 
kommunistisk styrt. Ingen av disse styresettene hadde stor sans for «internal checks», 
___________________________________________________________________ 
9 Se Hans Petter Graver, Judges Against Justice. Springer 2015, s. 66–68. 
10 Se Hans Petter Graver, Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to 
the Legal Tradition of the West. Hague Journal on the Rule of Law 2018, s. 317–339, 329. 
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og de benyttet seg av forskjellige virkemidler for å nøytralisere domstolene og å 
hindre at deres maktutøvelse møtte på rettslige begrensninger. Samtidig eksisterte det 
et rettsapparat i alle disse landene, med dommere som forholdt seg til rettsregler som 
grunnlag for sine avgjørelser. Studier av erfaringene fra disse regimene kan bidra til 
å kaste lys over samspillet mellom styresmakter og dommere når styresmaktene søker 
å gjennomføre en politikk som står i strid med liberale rettsstatsverdier. Vi skal i det 
følgende se nærmere på dette under tre forskjellige vinkler; tiltak for å avgrense 
domstolenes kompetanse, tiltak for å svekke domstolenes uavhengighet og endring 
av rettstilstanden for å få domstolene til å anvende rettsregler som strider mot 
grunnleggende rettsstatlige verdier. 

 

3 Avgrensning av domstolenes kompetanse  

Unntakslovgivning og avgrensning av domstolenes kompetanse til å prøve 
myndighetenes tiltak er en utbredt måte å begrense domstolenes innflytelse på. Det 
er jo nettopp når staten har behov for å gjøre ting som ellers ikke ville være lovlig, at 
den påberoper seg en unntakssituasjon.  

I noen tilfeller lukker retten rett og slett øynene for unntaket, slik domstolene i 
Argentina lot 30 000 mennesker forsvinne (særlig 1975–1978) uten å åpne adgang til 
å kreve regimet til ansvar for forsvunne personer. Bare unntaksvis ga domstolene 
regimet ordre om å fremstille en antatt pågrepet person for retten. I de fleste tilfelle 
nøyde den seg med å beordre myndighetene til å iverksette en undersøkelse om hvor 
en påstått pågrepet person befant seg uten å overprøve de nektelsene eller 
bortforklaringene som regimet kom med. Argentinsk høyesterett ga myndighetene et 
vidt skjønnsmessig spillerom i håndteringen av påstander om forsvinninger.11 

I andre tilfeller aksepterer domstolene unntakslovgivning som gir skjønnsmessige 
fullmakter til myndighetene. Sør-Afrika under apartheid gir en god illustrasjon på 
dette. Apartheidpolitikken som ble trumfet gjennom av et flertall av det hvite 
mindretallet, førte selvsagt til protester og politiske aksjoner. For å kneble disse 
protestene ble sikkerhetspolitiet gitt vide fullmakter. I begynnelsen ble kampen mot 
svarte fagbevegelser og politiske bevegelser ført som en antikommunismekamp hvor 
all opposisjon ble definert som kommunisme. Etter demonstrasjonene ved Sharpville 
politistasjon i 1960, som førte til at flere svarte demonstranter ble skutt og drept, ble 
det erklært unntakstilstand (Indemnity Act, 1961). Myndighetene ble gitt rett til å 
internere i 90 dager uten adgang til rettslig overprøving på grunnlag av mistanke om 

___________________________________________________________________ 
11 Se Mark J. Osiel, Dialogue with Dictators: Judicial Resistance in Argentina and Brazil. Law and Social 
Inquiry 20(2) 1995, s. 481–560, 518–519. 
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at en person hadde begått noe straffbart eller satt inne med opplysninger om at noe 
straffbart var begått. Denne lovgivningen ble utvidet og videreutviklet gjennom 
1970- og 1980-årene. 

Unntak trenger ikke være knyttet til situasjon. Personer kan settes utenfor 
rettsbeskyttelsen ved at de unntas fra den posisjonen som fullverdig rettssubjekt som 
tilkommer andre. Nazitidens jødelovgivning er kanskje det mest kjente eksempelet 
på dette. En av de tre Nürnberg-lovene fra 1935, riksborgerloven, innførte to klasser 
av statsborgerskap: riksborgere og statstilhørige. De statstilhørige ble suksessivt 
fratatt alle rettigheter og til slutt «tilintetgjort» sammen med undermennesker fra 
andre land under Tysklands kontroll. 

Grensen mellom ariere, som var riksborgere, og jøder, som var statstilhørige, var 
en rettslig grense på flere måter. Den første og mest opplagte var at grensen gikk 
mellom dem som var innenfor retten i det tyske folkefellesskapet, og dem som var 
utenfor. Men grensen var rettslig også på en annen måte idet den ble trukket ved hjelp 
av utpreget rettslige midler. 

Domstolene var aktive i å definere det innholdsmessige i hva det ville si ikke å 
tilhøre det tyske folkefellesskapet. Denne rettsutviklingen startet allerede før 
lovgivningen trakk opp det formelle skillet mellom riksborgerskap og 
statstilhørighet. Utviklingen startet først på det familierettslige området da tyske 
saksøkere ønsket oppløsning av sine ekteskap med jødiske ektefeller. Gjennom en 
rekke avgjørelser allerede fra 1933 og utover etablerte domstolene en rett til 
omstøtelse av ekteskap på grunnlag av en bestemmelse i den tyske 
ekteskapslovgivningen som ga rett til oppløsning dersom ekteskapet var inngått 
under en villfarelse om en personlig egenskap hos den andre ektefellen som ville ha 
hindret ham eller henne i å inngå ekteskapet.12 Tyske domstoler hadde ingen 
problemer med å uttale at «under en rimelig forståelse av ekteskapets vesen slik det 
fremtrer under nasjonalsosialismen, er blandede ekteskap ikke tillatelig», uten støtte 
i positiv lovgivning.13 

Unntakslovgivning er ikke forbeholdt diktaturer.14 I krigs- og krisesituasjoner er 
dette noe de fleste land griper til. Det som er mindre påaktet, er at domstolene i slike 
situasjoner i mange tilfeller overlater til myndighetene å bestemme om unntakstiltak 

___________________________________________________________________ 
12 «Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der sich bei der Eheschließung in der Person 
des anderen Ehegatten oder über solche persönliche Eigenschaften des anderen Ehegatten geirrt hat, die 
ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung 
der Ehe abgehalten haben würden», BGB § 1333. 
13 Oberlandesgericht Berlin 8. Mai 1935. Juristische Wochenschrift 1935, s. 3120–3121. 
14 Se for en oversikt Dag Michalsen, Unntakstilstandens internasjonale forfatningshistorie, i verket Dag 
Michalsen (red.), Unntakstilstand og forfatning Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax 2013. 
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er nødvendige. Varetakelsen av grunnleggende verdier som rettssikkerhet og 
individuell frihet legges således i myndighetenes hender. 

Et kjent eksempel fra krigens England er saken om internering av personer med 
utenlandsk herkomst eller med forbindelse til utenlandske myndigheter eller 
organisasjoner, Liversidge v. Anderson and Morrison (1941) 3 All E.R. 338 (H.L.). 
Parlamentet vedtok en lov som ga myndighetene adgang til å internere personer som 
det var «skjellig grunn til å mistenke hadde fiendtlig opphav eller forbindelser eller 
å ha vært nylig innblandet i handlinger som truer den offentlige sikkerhet eller forsvar 
av riket eller i planleggingen eller forberedelsen av slike handlinger». Striden for 
domstolene var om retten kunne overprøve vurderingen av om det var grunn til å tro 
at vilkårene for internering var oppfylt. Flertallet i House of Lords mente at 
myndighetenes skjønn ikke kunne overprøves, og at det derfor ikke behøvde legges 
frem noen begrunnelse for retten for grunnlaget for interneringen. Grunnleggende 
rettsprinsipper som legalitetsprinsippet og prinsippet om domstolsprøving hadde 
etter flertallets mening «ingen relevans i tilknytning til administrative forføyninger 
som foretas for å avverge farer når rikets sikkerhet er truet». 

Domstolene i USA tok en tilsvarende tilnærming blant annet i sakene om 
internering av personer med japansk opprinnelse under krigen.15 I sin undersøkelse 
av bruken av unntakslovgivning i krigssituasjoner konkluderer den amerikanske 
høyesterettsjustitiarius William H. Rehnquist med at det er en generell motvilje i 
domstolene mot å avgjøre en sak mot staten i et spørsmål om nasjonal sikkerhet under 
en krig.16 Selv om amerikanske domstoler i dag i den såkalte krigen mot terror har 
valgt en mer offensiv linje overfor administrasjonen, har ikke dette ført til at de som 
er fengslet uten lov og dom, har oppnådd å bli løslatt.17 

Ettergivenheten overfor myndighetenes vurdering av sikkerhetsspørsmål gjelder 
ikke bare i krigstid. I etterkrigstidens kommunistfrykt åpnet den amerikanske 
høyesteretten for stor grad av frihet for myndighetene til å gjøre unntak fra vanlige 
rettsprinsipper for å bekjempe kommunister. I saken (i 1951) mot generalsekretæren 
for det amerikanske kommunistpartiet, Eugene Dennis, argumenterte Dennis for at 
antikommunistloven var grunnlovsstridig. Loven gjorde det straffbart å «med vitende 
og vilje å oppfordre til å styrte eller knuse De forente staters styresett ved makt eller 
vold, å organisere eller hjelpe en gruppe som arbeider for dette, eller å inngå i et 
samband med sikte på å arbeide for dette».18 Høyesterett ikke bare opprettholdt loven, 

___________________________________________________________________ 
15 Se avgjørelsen til US Supreme Court Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). 
16 William H. Rehnquist, All the Laws but One. Civil Liberties in Wartime. Knoph e-book 2001, Kindle 
location 3307. 
17 Se Kim Lane Scheppele, The New Deference. Boston University Law Review 92(1) 2012, s. 89–170. 
18 US Supreme Court Dennis v. United States 341 U.S. 494. 
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men godkjente en tolkning av den som innebar at loven var brutt uten at det forelå 
holdepunkter for at den tiltalte hadde arbeidet for konkrete aksjoner. 

Domstolene i England og USA har senere tatt avstand fra uttalelser i Liversidge 
og Dennis. Dette har likevel ikke hindret at de er blitt tatt frem igjen etter behov. 
Uttalelsene fra Liversidge ble brukt for det de var verdt av den Sør-Afrikanske 
høyesterett i begrunnelsen for ikke å overprøve myndighetene under 
apartheidregimet. Og til tross for at myndighetene ikke har fått fullt gjennomslag for 
sine krav i den amerikanske krigen mot terror etter 11. september 2001 sitter det 
fortsatt 40 fanger i Guantanamo, og president Trump har som del av sitt program å 
fylle leiren med fanger igjen.19  

Vi husker også fra våre egne trakter at forhørsrettene unntaksløst godtok 
overvåkningspolitiets vurderinger av at det var nødvendig med politiske 
overvåkningstiltak og i det «meget store antall» begjæringer aldri avslo politiets 
begjæringer om fullmakt til å gå til avlytting og andre overvåkningsskritt. 
Lundkommisjonen, som i 1995 gransket påstander om ulovlig overvåking av norske 
borgere, fant at domstolen satte terskelen for kontroll så lavt at politiet alltid fikk 
godkjenning der hvor de mente å ha behov for overvåkning. Kommisjonen skrev: 

Kommisjonen har ikke funnet tilfeller der telefon- og brevkontroll er iverksatt 
overfor norske borgere uten forhørsrettens samtykke. Selv om det vanskelig 
helt kan utelukkes, regner kommisjonen heller ikke med at det er skjedd 
telefonavlytting uten forhørsrettens samtykke etter 1960. Grunnlaget for denne 
antakelsen er i første rekke at kommisjonens undersøkelser av praksis viser at 
terskelen for å få rettens tillatelse har vært så vidt lav, at det neppe - slik 
tjenesten selv så det - har foreligget et reelt behov for kontroll i andre tilfeller 
enn der man kunne regne med å få rettens samtykke.20  

På dette området gjaldt ikke vanlige rettsprinsipper i Norge under den kalde krigen. 

 

4 Undergraving av domstolenes uavhengighet 

Det å skaffe seg kontroll over domstolene slik at de i hver sak dømmer i samsvar med 
regimets krav kan synes som en attraktiv fremgangsmåte for et regime som ønsker 
handlingsrom. På den måten kan staten opprettholde et rettsapparat uten å løpe risiko 
for at nødvendigheten av de tiltakene som den iverksetter blir overprøvd. Historien 

___________________________________________________________________ 
19 I henhold til The Guardians side om Guantanamo, <http://www.guardian.co.uk/world/guantanamo-
bay>, lest 3. desember 2018. 
20 Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble oppnevnt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere («Lund-rapporten»). Dokument nr. 15 (1995–1996), s. 671. 
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viser imidlertid at mange regimer vegrer seg for å bringe dommere fullt ut under 
politisk kontroll, i alle fall i den formen at de blander seg inn i vurderingen av juss 
og faktum i den enkelte saken. I alle fall gjaldt dette i de nazistiske og fascistiske 
regimene i Vest-Europa, som til tross for sin vilkårlighet og grenseløshet i 
tilintetgjørelsen av motstandere og minoriteter, respekterte dommernes 
uavhengighet.21 Selv i det militære rettsapparatet og i SS-domstolene ble 
dommeruavhengigheten respektert. Kunnskap som kan forklare hvorfor disse 
regimene ikke overskred denne grensen er nyttig kunnskap når vi skal forstå og 
forklare hva som ligger i vår vestlige rettstradisjon og hvordan vi best kan beskytte 
den. 

Noe av det første nazistene gjorde da de kom til makten i Tyskland i 1933 var å 
innføre lovgivning som ga mulighet til utrenskning av offentlige tjenestemenn. 
Denne lovgivningen rammet også dommerne, og dommernes beskyttelse mot 
oppsigelse ble opphevet.22 Etter Reichsgerichts frifinnelser i saken etter brannen i 
Riksdagen i 1933, opprettet regimet Folkedomstolen og spesialdomstoler som skulle 
dømme i politisk betente saker. Til disse domstolene ble det rekruttert dommere som 
skulle være spesielt pålitelige. I praksis var det likevel slik at militærdomstolene, i 
alle fall frem til 1938, ble oppfattet som et område hvor dommere slapp det politiske 
presset som de kunne oppleve i det ordinære rettsapparatet.23 

Det tyske rettsvesenet fungerte som et instrument for nazistatens undertrykkelse. 
Dommerne ble styrt gjennom lovgivning og generelle veiledninger om 
rettsanvendelse og straffutmåling i såkalte dommerbrev som ble sendt fra 
Justisdepartementet fra 1942 og utover, og dommerne måtte være medlemmer av det 
nazistiske dommerforbundet.24 

Likevel opptrådte dommerne som uavhengige dommere. Det nazistiske styret var 
opptatt av å opprettholde dommernes formelle uavhengighet. Hans Frank, som var 
leder for det nasjonalsosialistiske juristforbundet i Tyskland, uttalte at hele 
eksistensen av Tysklands «borgerlige kultur» var avhengig av dommernes 
uavhengighet.25  

___________________________________________________________________ 
21 Se nærmere om dette Hans Petter Graver, Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition 
Against the Nazi State. German Law Journal 19(4) 2018, s. 845–877. 
22 Se nærmere Graver 2015, s. 45–52. 
23 Se Hans Petter Graver, Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940–1945 og den norsker rettsstaten. 
Pax 2015, s. 122. 
24 Se Graver 2015, s. 50. 
25 Marc Linder, The Supreme Labour Court in Nazi Germany: a jurisprudential analysis. Vittorio 
Klosterman 1987, s. 15. 
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I april 1942 kunne det se ut til at domstolenes uavhengighet var forbi. 
Foranlediget av en konkret avgjørelse, som hadde opprørt partipressen, holdt Hitler 
en tale i riksdagen 26. april 1942 hvor han kritiserte dommerstanden. Her sa han at 
han ville gripe inn i saker umiddelbart der dommeren ikke viste den lydighet som 
måtte forventes av en dommer, og at dommere som ikke forsto tidens alvor, ville bli 
fjernet fra sine stillinger.26 Mange, også de tyske juristene i Norge, trodde dette 
innebar rettsstatens endelige sammenbrudd, og at loven ikke lenger skulle ligge til 
grunn for styringen av domstolens virksomhet.27 I praksis medførte likevel ikke talen 
store endringer. Hitler forbød uttrykkelig partiet å blande seg inn i domstolenes 
virksomhet, og den nye ledelsen som ble satt inn i Justisdepartementet, beskjeftiget 
seg med dommerbrev og justisreform fremfor å blande seg inn i enkeltsaker.28 Den 
saken som hadde foranlediget Hitlers raseri, var for øvrig sterkt misvisende referert i 
pressen. Da Hitler ble gjort oppmerksom på det, sendte han en personlig 
unnskyldning til dommeren som hadde avsagt den famøse dommen. 

Så sent som i 1944 utstedte den tyske overkommandoen en forordning som sa at 
dommerne ikke sto under militær kommandomyndighet og at de skulle dømme fritt:  

De militære dommere er ikke under noen befaling med hensyn til vurdering av 
fakta i rettssaker eller i utøvelsen av deres dommerfunksjoner. De har å avgjøre 
saken i henhold til sin overbevisning basert på det som er fremført under 
forhandlingene, i henhold til militære verdier og en fortolkning av loven basert 
på den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen. 29 

Selv om det var krefter i partiet og SS som ønsket å påvirke utfallet i enkeltsaker, ble 
dommerne beskyttet mot slik påvirkning, og den politiske styringen ble kanalisert 
gjennom de formelle kanalene til Justisdepartementet.30 

Ser vi på den andre store autoritære omveltningen i Europa i det tyvende 
århundre, den russiske revolusjonen, så får vi eksempel på en helt annen tilnærming 
til retten og domstolene. Bolsjevikene så retten som en av de borgerlige 
institusjonene som måtte knuses. Snart etter oktoberrevolusjonen i 1917 ble 
domstolene oppløst og den juridiske profesjonen avskaffet. Lenin, som selv var jurist, 
så for seg nye domstoler som skulle fungere som instrument for staten og partiet ved 

___________________________________________________________________ 
26 Talen er gjengitt av det amerikanske militærtribunalet i The Justice Case, Trials of War Criminals before 
the Nuremberg Military Tribunals. Vol. III. Washington 1951, s. 1011–1012. 
27 Se Stein Ugelvik Larsen, Beatrice Sanberg og Volker Dahm (red.), Meldungen aus Norwegen, 19. 
september 1942, bd. II. München 2008, s. 829.  
28 Ralph Angermund, Deutsche Richterscahft 1919–1945. Fischer 1990, s. 253–259. 
29 Detlef Garbe, Im Namen des Volkes?! Die rechtlichen Grundlagen der Militärjustiz, i verket B. Nolz – 
W. Popp (Hrsg.), Erinnerungsarbeid Grundlage einer Kultur des Friedens. Lit 2000, s. 100. 
30 Se generelt Graver 2015, s. 39–45. 
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siden av de militære styrkene og politiet. Til dette trengte man helt nye institusjoner 
med nytt personale som skulle dømme på grunnlag av en «revolusjonær bevissthet». 
I november 1918 ble loven om folkedomstolene vedtatt.31 Dommerne skulle utnevnes 
av sovjetene, og helst rekrutteres fra arbeiderklassen. Utnevningen kunne når som 
helst kalles tilbake. Loven satte forbud mot å vise til lover fra før revolusjonen. 
Senere ble rettspleien profesjonalisert og det ble gitt lover som bygget på «borgerlig» 
lovgivning om eiendomsforhold, kontrakter, familierett, prosessrett etc. På 
dommersiden var kontinuiteten likevel brutt, og så sent som i 1936 hadde 85% av 
dommerne i folkedomstolene ingen utdanning ut over grunnskole.32 

Et gjennomgående trekk i den kommunistiske rettspleien var underordning av 
domstolene og dommerne under partiets styring. Retten og rettsprosesser ble sett som 
viktige verktøy for å utdanne massene, og til det var det nødvendig med nøye utvalgte 
og i iscenesatte skueprosesser. Slike rettsprosesser ble brukt som ledd i kampanjen 
mot drukkenskap og naskerier på fabrikkene. Prosessene var stramt regissert for å få 
frem budskapet på den mest overbevisende måte, og ble fremført offentlig på 
fabrikkene.33 Senere kom de store politiske prosessene på 1930-tallet, hvor både 
sakene og publikum var større. Men også her var dommere og de øvrige deltakerne 
nøye instruert om hva de skulle si, og resultatet var bestemt på forhånd av Stalin og 
en liten krets av rådgivere. Bestemt på forhånd var også utfallet i mer enn 47 000 
saker som ble offisielt pådømt av SSSRs høyeste militærtribunal.34 Innblanding i 
domstolenes arbeid fra partiets side ble formelt forbudt i 1954, men det fortsatte 
likevel, kjent under betegnelsen «telefonjustis».35 

Fra slutten av 1980-tallet gjennomgikk de tidligere kommuniststatene omfattende 
reformer, også i rettsvesenet, med sikte på å etablere et uavhengig rettsapparat. Det 
første skrittet var opptaket av dem som medlemmer av Europarådet og 
undertegningen av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

Særlige krav til reformer gjaldt for de av landene som søkte og senere ble opptatt 
som medlemmer i EU. EU stilte krav om reform av forfatningene, lovgivningen, 

___________________________________________________________________ 
31 Se Samuel Kucherov, The Organs of Soviet Administration of Justice: Their History and Operation. E. 
J. Brill 1970, s. 43. 
32 Se Eugene Huskey, Vyshinskii, Krylenko, and the Shaping of the Soviet Legal Order. Slavic Review 3–
4/1987, s. 414–428, 426. 
33 Se Eugene Huskey, Russian Lawyers and the Soviet State The Origins and Development of the Soviet 
Bar, 1917–1939. Princeton 1986, s. 137. 
34 Marc Jansen – Nikita Petrov, The Military Collegium of the USSR. Europe-Asia Studies 4/2006, s. 589–
602. 
35 Se Alena Ledeneva, Telephone Justice in Russia. Post-Soviet Affairs 4/2008, s. 324–350, 329. 
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domstolene, forvaltningen og den juridiske utdannelse.36 EUs såkalte 
københavnkriterier for nye medlemsstater stilte krav om stabile institusjoner som 
garanterer demokrati, menneskerettigheter og egnethet til å oppfylle forpliktelsene 
ved medlemskap. Disse var likevel lite konkrete, og EU og søkerlandene måtte 
utvikle de forskjellige reformkravene underveis i medlemskapsprosessen. For de 
fleste av landene innebar det opprettelse av egne forfatningsdomstoler, anerkjennelse 
av domstolenes uavhengighet i forfatningen og opprettelse av organer for utnevning 
av dommere og administrasjon av domstolene utenfor området for politisk kontroll. 
I mange tilfeller innebar dette opprettelse av administrasjonsorganer med vesentlig 
innslag av representasjon fra dommerstanden selv.37 Det er flere av disse reformene 
som land som Ungarn og Polen nå har begynt å gå tilbake på, og som oppfattes som 
angrep på domstolenes uavhengighet og nedbygging av rettsstaten. 

 

5 Argumentasjon for regimet i domstolene 

Den utøvende makten kan også søke å få gjennomslag for autoritære tiltak ved å 
argumentere for dem i uavhengige domstoler. I slike tilfeller risikerer det tilbakeslag 
ved å tape saker, men erfaringer viser at når et land beveger seg i autoritær retning så 
får det ofte aksept for dette i rettsapparatet. Det finnes utallige eksempler på at 
dommere oppgir sin rolle som rettsstatens beskyttere når mektige sosiale og politiske 
krefter er i sving. 

Domstolene fratok jødiske borgere fra statusen som fullverdig rettssubjekt i 
Nazityskland, både innenfor kontraktsretten, arbeidsretten og familieretten. Dette var 
ikke noe domstolene nødvendigvis trengte lovhjemmel for å gjøre, de omtolket 
bestemmelser i sivillovboken med utgangspunkt i en antisemittisk ideologi som de i 
alle fall ikke tok avstand fra. I Sør-Afrika legaliserte domstolene 
forskjellsbehandlingen mellom hvite, fargede og svarte også før lovgiveren 
gjennomførte denne konsekvent gjennom apartheid. Der hvor slike angrep på 
grunnleggende rettsprinsipper har lovhjemmel, blir loven ofte anvendt av 
domstolene. Dette skjedde av domstolene både i Italia under Mussolini og i Frankrike 
under Vichy.  

Domstolene i Chile støttet Pinochet og oberstene i at antidemokratiske tiltak var 
nødvendige for å stanse sosialistenes angrep på eiendomsretten og «undergraving» 

___________________________________________________________________ 
36 Se Frank Emmert, Rule of Law in Central and Eastern Europe. Fordham International Law Journal 32(2) 
2008, s. 551–586, 575. 
37 Open Society Institute, EU Accession Monitoring Program, Monitoring the EU Accession Process: 
Judicial Independence 2001, 
<https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/judicialind_20011010.pdf>. 
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av rettsstaten. Dette er alle eksempler på at regimet hadde støtte i domstolene for sin 
diskriminerende og undertrykkende politikk. Det er i det hele tatt en generell erfaring 
at domstolene sjelden utfordrer legaliteten til autoritære regimer, selv når de er 
kommet til makten på illegalt vis.38 Og der hvor de anerkjenner regimet som det 
legale regimet, anvender de gjerne den lovgivningen som dette regimet vedtar, uten 
hensyn til at den strider mot lover og verdier som gjaldt under det forrige regimet. 

 

6 Dommeropposisjon 

6.1 Motstand mot avgrensning av kompetanse 

Til tross for at makthavere ofte får gjennomslag for autoritære tiltak og angrep på 
rettsstaten er dette likevel ikke helt unntaksløst. Det hender at dommere forsøker å 
motsette seg innskrenkninger i sitt myndighetsområde. I Tyskland forsøkte den 
øverste forvaltningsdomstolen i Preussen seg med innskrenkende tolkninger av 
lovgivningen som unntok Gestapo fra domstolskontroll. Dette ble fulgt opp med nye 
lover som «tettet hullene», og etter hvert resignerte domstolen og aksepterte 
begrensningen av sin kompetanse.39 Også i den tidlige fasen i Russland etter 
revolusjonen søkte dommere å verne om sin kompetanse. I mars 1918 uttalte et 
dommermøte i Moskva at domstolene måtte bli sikret «full og eksklusiv autoritet».40 
Både i Brazil og Sør Afrika var det tilfeller hvor domstolene vurderte legaliteten til 
regimets autoritære tiltak. 

Selv om domstolene av og til utøver jurisdiksjon, kjemper de som regel en 
tapende kamp. Et sittende regime har som oftest kontroll over lovgivningsapparatet 
og bruker dette til å tvinge domstolene i kne. Domstolene både i Brazil, Tyskland og 
Sør Afrika ble møtt med lovendringer som de bøyde seg for. Så lenge domstolene 
ikke utfordrer regimet som sådan, må de bøye seg for regimets tiltak når det bruker 
lovlige midler, selv om tiltakene er autoritære og bryter med det som har vært 
anerkjent som grunnleggende verdier. I dagens Ungarn er dette tydelig, hvor det 
regjerende partiet har tilstrekkelig flertall i nasjonalforsamlingen til å gjennomføre 
sine reformer med endring i forfatningen. 

___________________________________________________________________ 
38 Se Tom Ginsburg – Tamir Moustafa (eds), Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian 
Regimes. Cambridge 2008, s. 15. 
39 Se Graver 2015, s. 99–100. 
40 Se John N. Hazard, Communists and their Law A Search for the Common Core of the Legal Systems 
of the Marxian Socialist States. The University of Chicago Press 1969, s. 17. 
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Dersom domstolene ikke bøyer seg for loven har makthaverne også andre midler. 
Da president Franklin D. Roosevelt møtte hindringer fra flertallet i den amerikanske 
høyesterett mot den såkalte New Deal-politikken foreslo han å utvide domstolen, slik 
at han kunne utnevne nok nye dommere til å skaffe seg flertall for sitt reformprogram. 
Forslaget var kontroversielt og republikanerne raste, men det hadde likevel gode 
sjanser til å bli vedtatt av kongressen.41 Roosevelt og hans administrasjon vurderte 
flere tiltak for å komme rundt Høyesterett, blant annet å endre forfatningen, eller rett 
og slett å nekte å rette seg etter Høyesteretts avgjørelser. Kort tid etter at forslaget ble 
offentliggjort, kom imidlertid Høyesterett med en dom hvor flertallet støttet 
Roosevelts lovgivningstiltak. Samtidig pensjonerte en av de konservative dommerne 
seg, og Roosevelt fikk mulighet til å utnevne en ny. Dermed var det ikke lenger 
nødvendig å øke antallet dommere for å få Høyesterett til å godkjenne de tiltakene 
som Kongressens flertall mente var nødvendig for å møte den økonomiske krisen. 

Det at domstolene aksepterer begrensninger i sin jurisdiksjon gir makthaverne 
mulighet til å operere uhindret av rettslige skranker, og også til å la politikken 
definere sitt eget handlingsrom og grensene for den rettslige kontrollen. Dette er en 
viktig del av den måten å organisere forholdet mellom rett og politikk på som den 
kjente tysk-jødiske advokaten Ernst Fraenkel og samfunnsforskeren betegnet som 
«dobbeltstaten». Dobbeltstaten er en stat hvor «virkemiddelstaten» og den 
«normative staten» opererer side ved side, men hvor den normative staten eksisterer 
på virkemiddelstatens nåde. Virkemiddelstaten er en styringsform preget av 
ubegrenset vilkårlighet utenfor rettslig kontroll.42 Innenfor den normative staten 
hersker domstolene, tilsynelatende uberørt av den lovløsheten som brer seg utenfor 
domstolenes område. 

Nettopp det at domstolene aksepterer virkemiddelstaten og gir myndighetene fritt 
spillerom til undertrykkelse av opposisjon er en viktig del av kritikken mot 
domstolene etter en overgang fra diktatur til demokrati. Den sørafrikanske 
sannhetskommisjonen som ble opprettet etter apartheidregimets fall, uttrykte folkets 
skuffelse over domstolenes svikt som vokter av rettssikkerheten:  

Domstolene og den juridiske profesjonen medvirket helt generelt til lovgiverens og 
den utøvende maktens systematiske forfølgelse av urett, enten dette skjedde ubevist 
eller ut fra uvitenhet. […] Kanskje kan den vanligste formen for underordning 
uttrykkes med maksimen qui tacet consentire (den som tier, samtykker).43  

___________________________________________________________________ 
41 Se William E. Leuchtenburg, The Supreme Court Reborn. The Constitutional Revolution in the Age of 
Roosevelt. Oxford University Press 1995, s. 135. 
42 Ernst Fraenkel, The Dual State A Contribution to the Theory of Dictatorship. Oxford University Press 
1941, s. xiii. 
43 Report of the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, vol. 4, s. 101. 
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Sannhetskommisjonen i Chile etter militærdiktaturet uttalte en lignende kritikk mot 
domstolene. Kommisjonen pekte på deres unnlatelse av å gripe inn overfor 
myndighetenes overgrep: 

Domstolene, som både etter konstitusjonen, lovene og sin institusjonelle rolle 
var den delen av myndighetene som skulle beskytte slike rettigheter, sviktet 
ved ikke å opptre med større myndighet. De lot være å gripe inn selv om de 
helt fra begynnelsen fikk informasjon om menneskerettsbrudd begått av 
myndighetene fra kirkene, advokater, slektninger av ofrene og fra 
internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner.44 

Både Sør-Afrika og Chile hadde veletablerte, uavhengige domstoler, som virket 
innenfor en solid rettsstatlig tradisjon. 

6.2 Forsvar av dommeruavhengigheten 

Det er sjelden at dommere protesterer mot et sittende regime, og enda sjeldnere er 
det at de protesterer i andre former enn gjennom sine rettsavgjørelser. Et område hvor 
vi likevel ser unntak fra dette er hvor regimet direkte angriper dommernes 
uavhengighet. Et velkjent eksempel på dette er striden mellom norsk Høyesterett og 
de tyske myndighetene i den første fasen av tyskernes okkupasjon av Norge 1940–
1945.45 

Bakgrunnen for striden som førte til at høyesterettsdommerne trakk seg, var en 
forordning av 14. september 1940 som forlenget funksjonstiden for de valgte 
domsmenn ut over 1. januar 1941. Med denne fikk Nasjonal Samling mulighet til, 
uhindret av domstolloven, å bestemme at noen domsmenn skulle tre tilbake, og at 
nye skulle oppnevnes i deres sted.  

Høyesterett mente at forordningen satte domstolenes uavhengighet til side ved at 
lekdommerne dermed «ville komme i sentraladministrasjonens vold».46 Høyesterett 
sendte 19. november et brev om dette til Justisdepartementet. I et møte med 
høyesterettsjustitiarius Paal Berg 25. november fraba Sverre Riisnæs, som var 
utnevnt til justisminister av den tyske Reichskommissar, seg flere slike henvendelser 
fra Høyesterett. Fredag 26. november kunngjorde Sosialdepartementet nye 
aldersgrenser for offentlig ansatte. Aldersgrensen ble satt ned til 65 år, men slik at 
det fra dette tidspunktet skulle gjøres en skikkethetsvurdering med sikte på å vurdere 

___________________________________________________________________ 
44 Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation. Notre Dame, Indiana 1993, s. 
141. 
45 Se nærmere om dette Hans Petter Graver, Okkupasjonstidens Høyesterett. Pax 2019, s. 22–28. 
46 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Oslo 1945, s. 329. 
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om en ansatt kunne få fortsette. Åtte av Høyesteretts 18 medlemmer var over 65 år. 
De kunne dermed bli rammet av aldersgrensen når som helst etter departementets 
forgodtbefinnende. 

Høyesteretts dommere var enige om at det lå utenfor okkupantens rettigheter å gi 
en slik regel når landets myndigheter på grunnlag av erfaring hadde satt en 
aldersgrense på 70 år. De mente videre at Høyesteretts grunnlovsmessige stilling ble 
endret, både for de over og under 65 år. De over 65 ville bli sittende på 
justisministerens nåde, mens de under 65 år ville få notert sine voteringer på 
rullebladet som ville bli trukket frem ved vurderingen av om de skulle få fortsette 
etter fylte 65 år. 

Til dette kom at Reichskommissar Joseph Terboven 3. desember sendte et brev 
til Høyesterett hvor han ga uttrykk for at «det kan ikke høre med til Høyesteretts 
beføyelser å ta standpunkt til gyldigheten av rettsforskrifter som er utstedt etter at 
den øverste regjeringsmyndigheten er gått over på meg».47 Paal Berg innledet 
plenumsmøtet hvor dette brevet skulle drøftes, med å si «fortsetter vi uten å si noe, 
sitter vi en vakker dag i saksen som dommere i den autoritære staten Norge».48 
Høyesterett ble enige om å sende et brev til Justisdepartementet hvor de konkluderte: 
«Vi kan ikke følge det syn på domstolenes myndighet som Reichskommissars brev 
gir uttrykk for, uten å handle i strid med våre plikter som dommere i Norges 
Høyesterett. Vi finner derfor ikke å kunne fortsette i våre embeter.»49 

Uten å trekke parallellen for langt kan det være interessant å se på den senere 
tidens utvikling i Polen. Også her pågår det en diskusjon om lovgivning som gir de 
politiske myndigheter kontroll over utskifting og oppnevning av dommere. 
Opprinnelig fremmet regjeringen en lov som suspenderte alle dommerne i 
Høyesterett, og ga regjeringen mulighet til å gjenoppnevne dem etter en individuell 
vurdering. Loven ble vedtatt i parlamentet. Den møtte imidlertid på mye motstand, 
og ble møtt med veto av den polske republikkens president. I stedet fremmet 
presidenten et nytt lovforslag som satte pensjonsalderen ned fra 70 til 65 år, og som 
ga presidenten, ikke regjeringen, kompetanse til å forlenge funksjonstiden for 
dommere etter individuell søknad. I tillegg ble antallet dommere utvidet. Til sammen 
gir dette det rådende regimet mulighet til å utnevne flertallet av dommerne i den nye 
høyesterett. Loven ble vedtatt av Sejm i januar 2018 og trådte i kraft 3. april. 
Europakommisjonen brakte loven inn for EU-domstolen i et traktatbruddsøksmål 
mot Polen 2. oktober 2018, og domstolen avsa en midlertidig forføyning 19. oktober, 
som forbød Polen å sette i verk bestemmelsene i loven og å gjenopprette tilstanden 

___________________________________________________________________ 
47 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Oslo 1945, s. 332. 
48 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Oslo 1945, s. 333. 
49 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Oslo 1945, s. 334. 
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fra før den ble satt i kraft.50 Den polske Høyesterett tok det standpunktet at EU-
domstolens forføyning har direkte virkning og at den har satt loven til side. Polske 
myndigheter har besluttet foreløpig å respektere dette, og loven ble endret tilbake 21. 
november 2018. 

Et spesielt trekk ved denne saker er den aktive motstanden som dommerne har 
markert mot loven i offentligheten. Dette gjelder både dommere, domstoler og 
foreninger av dommere i Polen, og i særdeles presidenten i Høyesterett, Małgorzata 
Gersdorf. Samme dag som president Duda la frem sitt forslag til lov, 22. desember 
2017, offentliggjorde Gersdorf et brev til «borgerne av Polen». Her beskrev hun det 
hun betegnet som et «statskupp mot strukturen til en av statens viktigste 
institusjoner», og at «det finnes ingen rettslig eller moralsk rettferdiggjøring av 
ødeleggelsen av rettsstaten i Polen, beskrevet i Grunnlovens § 2».51 Hun avsluttet 
med blant annet følgende: «Ingen politisk makt har lov til å ødelegge statens 
forfatningsmessige strukturer på samme måte som en okkupasjonsmakt ville gjøre». 

Dagen som Gersdorf etter loven skulle gå av med pensjon tre måneder etter at 
loven trådte i kraft, møtte hun og en rekke andre av dommerne opp på arbeid og ga 
uttalelser til pressen. «Regjeringens eneste mål er å fylle Høyesterett med sine egne 
folk», uttalte hun der, mens tusener av demonstranter utenfor Høyesteretts bygning 
ropte «Frie domstoler!» og «Forfatning, forfatning!».52 To uker senere var hun 
invitert til Karlsruhe og holdt forelesning om situasjonen for dommerne i Polen, både 
offentlig og for den tyske forfatningsdomstolen. Her sa Gersdorf at «jurister ikke kan 
tie stilt overfor den ondskap som er brakt over den polske dommerstanden gjennom 
lover som er vedtatt de siste to og et halvt årene. Skaden er dessverre stor, og det er 
ingen klare håp for fremtiden. Uavhengigheten til den polske forfatningsdomstolen 
er tilintetgjort. (…) Hva kan en øverste rettspresident gjøre? Alt hun står igjen med 
er ordet. Hun kan ikke forbli upolitisk, siden overholdelse av Grunnloven har blitt et 
politisk spørsmål par excellence. Slik er situasjonen i Polen i dag – det kan være 
situasjonen i Tyskland i morgen!»53 

___________________________________________________________________ 
50 Sak C-619/18. 
51 Se <https://oko.press/chief-justice-of-poland-this-is-a-coup-detat-against-the-supreme-court-in-
poland/>, lest 5.12.2018. 
52 Zeit Online 29. august 2018 (fra Der Zeit nr. 36/2018), <https://www.zeit.de/2018/36/malgorzata-
gersdorf-polen-regierung-entlassung-recht-unrecht>, lest 5.12.2018. 
53 Speech to Mark the Occasion of the Conference Organised by the Federal Court of Germany 
Bundesgerichtshof): Polish Rule of Law: Missed Opportunities? Karlsruhe, July 19th–20th 2018, 
tilgjengelig på <https://www.iustitia.pl/en/118-information/2446-speech-to-mark-the-occasion-of-the-
conference-organised-by-the-federal-court-of-germany-bundesgerichtshof-polish-rule-of-law-missed-
opportunities>, lest 5.12.2018. 
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De norske og polske hendelsene er begge eksempel på kraftfulle protester fra 
dommere mot angrep på dommeruavhengigheten. Internasjonalt representerer de 
unntak, men det synes likevel som om dommere i andre land i større grad protesterer 
mot angrep som går direkte på dommernes uavhengighet enn mot andre angrep på 
rettsstaten.  

Som påpekt av Marie Kim i en studie av domstolene i Sør-Korea, kan det også 
være en sammenheng mellom domstolenes manglende forsvar av sin kompetanse og 
forsvar av deres uavhengighet. Det kan være for å beskytte sin uavhengige stilling at 
de unnlater å utfordre statsmakten ved å utøve kontroll med den.54 

Forsvar av domstolenes uavhengighet er en viktig del av virksomheten til 
Consultative Council of European Judges (CCJE), en forsamling av dommere 
opprettet av Europarådet. Handlingene til de norske høyesterettsdommerne var ikke 
dommerhandlinger i egentlig forstand, det var ikke snakk om handlinger som skjedde 
innenfor rammene av dommernes rettslige kompetanse. Slik sett er det snakk om rene 
politiske handlinger og ytringer. I Polen er bildet mer sammensatt. Dels har dommere 
engasjert seg rent politisk. Men Høyesterett har også behandlet loven om 
pensjonsalderen som en konkret sak reist av noen dommere, og har forelagt saken for 
EU-domstolen. Uansett om det er snakk om et politisk engasjement fra dommeres 
side, er det mulig å begrunne at dommere engasjerer seg politisk, idet dette går direkte 
på dommernes situasjon. Et slikt engasjement kommer i en annen stilling enn rene 
materielle spørsmål, som for eksempel rammene for domstolskontroll med statlige 
tiltak og innskrenkning av politiske eller andre rettigheter. 

6.3 Ikke-anvendelse av autoritær lovgivning 

Dommere bør likevel ikke akseptere hva som helst av autoritær lovgivning. Etter 
krigen var det en berømt debatt mellom de rettsteoretiske kjempene H.L.A. Hart fra 
England og Lon Fuller fra USA, som i ettertiden er blitt berømt som «The Hart–
Fuller debate».55 Dens tema var nettopp om de groveste utslagene av nazistenes rett 
kunne betegnes som «rett», og om nazistenes «rettsorden» i det hele tatt tilfredsstilte 
de minstekravene som må settes til en rettsorden. Dette er en interessant og viktig 
debatt, og innleggene til Hart og Fuller kan leses med utbytte også i dag. Siden deres 
artikler ble publisert, er det skrevet et berg av artikler og bøker om dette. Striden står 

___________________________________________________________________ 
54 Se Marie Seong-Hak Kim, Constitutional Transition and the Travail of Judges. Cambridge University 
Press 2019, s. 225. 
55 Se H.L.A. Hart, Positivism and the separation of law and morals. Harvard Law Review 71(4) 1958, s. 
593–629; L.L. Fuller, Positivism and fidelity to law – a reply to Professor Hart. Harvard Law Review 
71(4) 1958, s. 630–672. 
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om rettspositivismen versus et syn på retten om at den må oppfylle visse normative 
minstekrav for å være en rettsorden.  

Ingen er vel uenig om at det kan stilles opp visse minstekrav som en rettsstat må 
leve opp til for å fortjene betegnelsen rettsstat. Men Harts positivistiske posisjon var 
at også andre statsdannelser enn rettsstater kan ha en rettsorden. Etter hvert er det 
enighet i alle fall om noen av prinsippene og verdiene en rettsstat må oppfylle: 
Statsmakten skal være bygget på rettsregler og bundet av retten, domstolene må være 
uavhengige, og det må praktiseres likhet for loven og respekt for individet og dets 
menneskeverd.56 Men fortsatt er det ingen enighet om hvorvidt en stat som har lover 
og regler som ikke oppfyller slike krav, er en rettsorden, det vil si hvorvidt de reglene 
en slik stat har, er gyldige rettsregler. Det positivistiske synet er at hva som er gyldige 
rettsregler må avgjøres ut fra kriteriene til den enkelte rettsorden, enten den er en 
rettsstat eller ikke. Hart mente derfor at dommeren i en umoralsk rettsorden sto 
overfor et moralsk valg: Skulle han følge retten, og dermed gjøre noe dypt umoralsk, 
eller skulle han bryte sine rettslige dommerforpliktelser for å leve opp til sin moralske 
forpliktelse?  

Fuller foreslo en annen vei ut av klemmen. Han mener at når en stat ikke 
overholder det han kaller rettens indre moral, så kan ikke den orden som staten 
opprettholder, kalles en rettsorden. Dette er tilfellet hvis den regelmessig tyr til 
tilbakevirkende lover og har myndigheter som generelt ser bort fra de lovene som de 
bekjenner seg til, og som tyr til terror i gatene for å unnslippe selv de minimale 
grensene som de rettslige institusjonene setter. Lover som er utslag av et slikt system, 
kan dermed ikke karakteriseres som gyldige rettsregler uansett hva regimets 
myndigheter måtte hevde.57  

Utgangspunktet for Harts og Fullers diskusjon var en artikkel som den kjente 
tyske juristen Gustav Radbruch hadde skrevet i 1946 med tittelen «Lovmessig urett 
og rett over loven».58 Radbruch hadde før krigen vært en av talsmennene for 
rettspositivismen, dvs. at retten måtte identifiseres med den positive rett slik den var 
vedtatt av lovgiveren. I artikkelen fra 1946 gikk han i rette med dette, og skrev at en 
lov som er gitt helt uten tanke på å strebe etter rettferdighet, og som bevisst fornekter 
tanken om likhet, mangler «rettsnatur», og den kan derfor ikke anerkjennes som 
gjeldende rett. Med en slik tilnærming mente han at store deler av de reglene 
nazistaten hadde gitt, aldri oppnådde å bli gjeldende rett i en meningsfull forstand.  

___________________________________________________________________ 
56 Se Synne Sæther Mæhle – Ragna Aarli, Fra lov til rett. 2. utgave. Gyldendal 2017, s. 131–160. 

57 Fuller 1958, s. 660–661. 

58 Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht. Süddeutsche Juristen-Zeitung 
1946, s. 1–8. 
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I norsk teori har særlig David Doublet videreført en slik tanke, om enn i en noe 
annen form. Hans tese er at kjernen i rettsstatsverdiene er del av den vestlige rettens 
evalueringsgrunnlag, det juridiske kommunikasjonsfellesskapets forutsetning og 
dermed et vilkår for å komme frem til gjeldende rett.59 Doublet står her i en moderne 
europeisk rettsteoretisk tradisjon, som omfatter blant annet Kaarlo Tuori i Finland og 
størrelser som Jürgen Habermas og Ronald Dworkin.60  De søker alle å finne et 
evalueringsgrunnlag for retten i retten selv, men utenfor de til enhver tid gjeldende 
positive rettsreglene. Når nazistene etter krigen ble dømt for å ha fulgt de lovene som 
gjaldt under nazismen, under hensyn til at de brøt med grunnforutsetningene i 
rettstradisjonen, kan dette ses som at domstolene etter krigen håndhevet 
grunnforutsetningene overfor nazistene.61 Ut fra et slikt perspektiv gjaldt 
evalueringsgrunnlagets grunnforutsetninger også under det nazistiske rettssystemet, 
selv om nazistene selv brøt med det. 

 

7 Institusjonell motstandskraft 

Den utviklingen som skjer i flere land nå ville mange bare for få år siden trodd var 
utenkelig. Da Polen sammen med syv andre tidligere østblokkland ble medlem av 
EU i 2004, så det ut som om utviklingen som startet i vest etter annen verdenskrig, 
endelig skulle omfatte hele kontinentet. Europarådet og EU var måter å sikre 
demokrati og rettsstat på, gjennom å binde landene sammen i forpliktende samarbeid 
med normative krav om demokrati og menneskerettigheter som håndheves av 
overnasjonale myndigheter.  

Forpliktende rettighetskataloger og overnasjonale myndigheter skiller dagens 
Europa fra situasjonen før sivilisasjonssammenbruddet i Tyskland og andre land på 
nittentretti og -førtitallet. Men oppfatninger om rettigheter kan endre seg, 
internasjonalt samarbeid bryte sammen og internasjonale konvensjoner sies opp. Når 
staten svikter rettsstaten står institusjonene tilbake. De historiske erfaringene kan si 
oss noe om hvilken kraft institusjonene har til å stå imot, og hva som skal til for å 
gjøre dem mer motstandsdyktige.  

Tyskland utviklet som vi har sett ovenfor det som advokaten og 
samfunnsforskeren Ernst Fraenkel i sin innflytelsesrike bok fra 1941 kalte 

___________________________________________________________________ 
59 David Doublet, Rett, vitenskap og fornuft – Et systemteoretisk perspektiv på den rettslige 
argumentasjons verdimessige forutsetninger. Alma Mater 1995, s. 417. 
60 Se Jørn R.T. Jacobsen, Fragment til forståing av den rettsstatlige strafferetten. Fagbokforlaget 2009, s. 
235. 

61 Doublet 1995, s. 491. 
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dobbeltstaten.62 Fraenkel forklarte dette med at det tyske næringslivet og økonomien 
hadde behov for at den normative staten fortsatte innenfor deres områder. Det kan 
ikke ha vært hele forklaringen. For det første var den normative statens virkefelt 
videre enn næringslivets område, og omfattet ting som familierett, dagliglivets 
konflikter og straffesaker uten politisk tilsnitt. For det andre kan dette i alle fall ikke 
ha vært forklaringen i Norge, der det tyske militæret grep inn i næringslivet etter 
forgodtbefinnende, uhindret av norsk rett og norske domstoler. For det tredje viser 
erfaringer fra andre land, for eksempel nåtidens Kina, at man ikke er avhengig av 
uavhengige domstoler for å skape de nødvendige betingelsene for en blomstrende 
økonomi og næringsliv. Dessuten opererte også SS innenfor rammen av sine egne 
rettsregler med egne SS-domstoler, og også disse fungerte etter de tradisjonelle 
prinsippene om domstolenes uavhengighet. Det var med andre ord en kraft i den 
tyske rettstradisjonen som holdt seg uavhengig av det som kan forklares med 
økonomiske interesser og behov. 

De rettslige institusjonene, slik de har utviklet seg i Vest-Europa gjennom 
århundrer, består i et rettsapparat og en juridisk profesjon som har behandlet retten 
som et eget område med uavhengighet fra de politiske myndighetene. Dette har 
nedfelt seg i et profesjonalisert dommerkorps og i en egen gren innenfor staten med 
ansvar for å utarbeide lovgivning og for å administrere rettsapparatet og den juridiske 
profesjonen. I Tyskland spilte justisdepartementet en viktig rolle i å beskytte 
dommernes uavhengighet gjennom hele nazitiden.63 

Ser vi mer teoretisk på dette, kan vi si at institusjoner er menneskeskapte 
strukturer som begrenser og muliggjør samhandling mellom mennesker på de 
politiske, økonomiske og sosiale områder.64 Mennesker skaper normative reisverk 
som gir verktøy, teknikker og symboler til å kontrollere omgivelsene med. Disse 
reisverkene består både av fysiske ting og mentale ting som kunnskap, forestillinger 
og holdninger. Den direkte måten institusjonene kontrollerer atferd på, er gjennom 
normer og håndhevelse av normer. Indirekte kontrollerer de også gjennom at de 
bestemmer «måten ting gjøres på», hva som er tenkelig, og hva som ikke er tenkelig, 
holdninger til hva som er akseptabelt og uakseptabelt og så videre. Selv om man 
endrer de formelle normene og bryter ned de uformelle, ligger det sterke føringer i 
kunnskaper, forestillinger, atferdsmønstre og holdninger. 

Et viktig begrep i institusjonsteorien er stiavhengighet. Måten ting har vært gjort 
på og de institusjonene som er skapt, legger føringer for fremtidige handlinger og 
samhandlinger. Noe av dette ligger i kostnader og økonomisk rasjonalitet. 
___________________________________________________________________ 
62 Fraenkel 1941. 
63 Se Graver 2018. 
64 Douglass C. North, Institutions. The Journal of Economic Perspectives 5(1) 1991, s. 97–112, 97. 
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Institusjonelle løsninger er resultat av investeringer. Når man først har funnet ut eller 
bestemt en måte å gjøre ting på, er det lenge kostnadseffektivt å gjøre ting på samme 
måte selv om det finnes alternative måter som i og for seg er enklere eller mer 
effektive. Stiavhengighet er også en følge av at institusjonene preger måten å tenke 
på, og den kunnskapen man innhenter og ikke minst ikke innhenter, og at de preger 
holdninger, normer og verdier. Derfor holder institusjonene folk fast i et mønster som 
det ikke uten videre er så lett å bryte ut av. Endelig vedlikeholdes institusjonelle 
løsninger gjennom de maktstrukturene som etableres innenfor organisasjoner som 
bygger på institusjonene. Dette skaper posisjoner som folk er interessert i å bevare, 
og som de kjemper for å beholde. Stiavhengighet er således noe mye mer enn at 
fortiden har betydning for fremtiden.  

Institusjonenes stiavhengighet kan således virke som en motkraft mot nedbygging 
av rettsstaten. Det ser ut til at denne motkraften kan være størst når angrepene mot 
rettsstaten retter seg mot de rettslige institusjonene selv, mot rettens autonomi og 
dommernes uavhengighet. De synes å gjøre mindre motstand mot avgrensning av 
domstolenes kompetanse og mot lovgivning som har et autoritært innhold og som 
innskrenker borgernes rettigheter. På disse områdene møter myndighetenes tiltak ofte 
større motstand fra advokatstanden enn fra dommerne. 

 

8 Avslutning 

Der hvor institusjonene ikke lenger beskytter rettsstaten blir det opp til den enkelte 
dommer å gjøre det. Rettsstatsideen og evalueringsgrunnlaget er i dag langt på vei 
positiv rett gjennom nasjonale rettighetskataloger og internasjonale 
menneskerettighetskonvensjoner som staten er tilsluttet. Dette reduserer potensialet 
for konflikt mellom de tolkninger rettskildematerialet tvinger en dommer til, og hans 
eller hennes samvittighet. Prinsipielt sett er problemet der like fullt. En dommer kan 
komme i en situasjon hvor samvittigheten kommer i konflikt med retten, i alle fall 
slik retten oppfattes av sentrale institusjoner som lovgiveren, forvaltningen og 
Høyesterett. Livet er mangfoldig, og regler som generelt sett ikke oppleves som 
urettferdige, kan ha urettferdige utslag i enkelttilfeller. Det er ikke lett å fange opp 
alle slike i generelle formler. Vi kommer derfor neppe utenom at den enkelte dommer 
må gjøre opp med sin egen samvittighet om han eller hun kan stå inne for den enkelte 
avgjørelse som må treffes.65 Kravet til å følge retten slik den oppfattes av de 
toneangivende autoritetene, må veie tungt i en slik avveining. Men kommer 
dommeren etter en samvittighetsfull overveielse til at han eller hun ikke kan stå inne 
for den avgjørelsen som dette krever, bør det ikke være avgjørende om resultatet kan 
___________________________________________________________________ 
65 Se nærmere Hans Petter Graver, Hva er rett. Universitetsforlaget 2011, s. 130–140. 
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presses inn i en rettsteoretisk formel, enten denne er Radbruchs, Fullers eller Harts. 
En dom er en bevisst handling utført av et moralsk ansvarlig subjekt, og dommeren 
må selv stå til rette overfor sin samvittighet for det han eller hun gjør. 

 


