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1 Innledning 
1.1 Oppgavens tema og problemstilling 
Denne oppgavens problemstilling er som følger: I hvilken grad er det adgang til å tolke 
straffebestemmelser utvidende etter gjeldende rett?  
 
Det følger av Grunnloven (Grl.) § 96 at «ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten 
etter dom». Formuleringen «ingen kan dømmes uten etter lov» kodifiserer legalitetsprinsippet 
(nulla poena sine lege) på strafferettens område. Det samme prinsippet følger av Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 7, Den internasjonale konvensjonen om sivile 
og politiske rettigheter (SP) artikkel 15, og av straffeloven (2005) § 14.  
 
Det strafferettslige legalitetsprinsippet får flere konsekvenser for rettsanvendelsen. For det 
første innebærer prinsippet at straffesanksjoner må ha sitt grunnlag i skreven rett (lex scripta). 
For det andre kan ikke straffebestemmelser gis tilbakevirkende kraft (lex praevia). For det tredje 
må den skrevne bestemmelsen være klar og presis, gjerne omtalt som klarhetskravet (lex certa). 
For det fjerde kan ikke straffebestemmelsene tolkes for utvidende, eller anvendes analogisk 
(lex stricta). Sistnevnte er denne oppgavens tema.  
 
Flere ganger har Høyesterett på generelt grunnlag gitt uttrykk for at legalitetsprinsippet «forbyr 
at straffebestemmelser blir tolket utvidende eller analogisk til skade for tiltalte».1 Uttalelsen 
kan tilsi at det gjelder et absolutt forbud mot utvidende tolkninger. I andre avgjørelser har 
dommerne formulert seg annerledes, blant annet ved å hevde at straffehjemlene må tolkes, at 
tolkingen kan være «bygget på supplerende kilder», og at tolkningen er tillatelig så lenge 
«bestemmelsens kjerne forblir den samme etter tolkningsprosessen slik at hensynet til 
forutberegnelighet ivaretas».2 Uttalelsen gir grunn til å tro at det finnes en viss adgang til å tolke 
straffebestemmelser utvidende likevel. 
 
I juridisk litteratur er det viet omfattende oppmerksomhet til spørsmålet om utvidende 
tolkninger av straffebestemmelser.3 Mange av forfatterne konsentrerer seg om å utlede 
argumenter om gjeldende rett fra Høyesteretts avgjørelser.45 Selv om fremstillingene bidrar til 
å tegne et bilde av dagens rettstilstand, kan de kritiseres for å ikke problematisere hvordan 
argumenter kan utledes fra de forskjellige avgjørelsene. 
 

                                                
1 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 21. 
2 HR-2019-1234-A avsnitt 24. 
3 Se f.eks. Andenæs (2016) s.112-125, Eskeland (2018) s. 101-107, Mæland (2012) s.89-91, Jacobsen (2019) 

s.527-561, Øie (2015) s.515-521 og Frøberg (2015) s.46-71. 
4 Se f.eks. Andenæs (2016) s.117-121, Øie (2015) s.515-521 og Frøberg (2015) s.46-71. 
5 I denne oppgaven bruker jeg presens i omtale av juridisk litteratur. Rettsavgjørelser blir omtalt i fortids form.   
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For å ta standpunkt til hva som er gjeldende rett, har denne oppgaven sin hovedvekt i en analyse 
av et utvalg høyesterettsavgjørelser fra nyere tid. I tillegg vil jeg gjøre rede for hvordan 
rettsavgjørelsene kan brukes som argumenter for dagens rettstilstand. Spørsmålet fortjener 
oppmerksomhet fordi legalitetsprinsippet kan betraktes som et rettskildeprinsipp, som 
innebærer at den tradisjonelle prejudikatlæren ikke kommer til anvendelse på samme måte.6 
Dertil kommer at det i juridisk litteratur er stilt spørsmål om det er de generelle uttalelsene, eller 
den konkrete rettskildebruken, som best gir uttrykk for hva som er gjeldende rett.7 I tillegg har 
det betydning om avgjørelsene, være seg domstolens generelle uttalelser eller konkrete 
rettskildebruk, samsvarer med praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) 
eller ikke. 
 
Som denne oppgaven vil vise, er det ikke grunnlag for å hevde at det gjelder et absolutt forbud 
mot utvidende tolkninger i Norge i dag. Av den grunn vil jeg først og fremst omtale normene 
som adgangen til å tolke straffebestemmelser utvidende, og ikke som et forbud mot utvidende 
tolkninger. Da adgangen til å tolke straffebestemmelser utvidende utvilsomt er begrenset, 
ønsker denne oppgavens å undersøke hvor strenge begrensningene er etter gjeldende rett.   
 
1.2 Oppgavens oppbygning 
Jeg begynner denne oppgaven med å definere begreper som er av sentral betydning for de 
kommende redegjørelser og analyser, i kapittel 1.3. Deretter vil jeg gjøre rede for det 
strafferettslige legalitetsprinsippets hovedinnhold i kapittel 2. I tillegg til en presentasjon av 
adgangen til å tolke straffebestemmelser utvidende, vil jeg behandle klarhetskravet nærmere, 
dette fordi det er nær sammenheng mellom klarhetskravet og adgangen til å tolke 
straffebestemmelser utvidende. Tilknyttet presentasjonen av klarhetskravet vil jeg kommentere 
relevante avgjørelser avsagt i 2019, som også gir viktige opplysninger om adgangen til å tolke 
straffebestemmelser utvidende. Etter denne oppgavens definisjoner er det likevel naturlig å 
behandle dommene fra 2019 i kapittel 2, og ikke sammen med de andre avgjørelsene i 
kapittel 5.8 
 
I kapittel 3 vil jeg forklare nærmere hvordan argumenter om gjeldende rett kan utledes fra 
Høyesteretts avgjørelser, og i kapittel 4 vil jeg se til praksis fra EMD. For en optimal kartlegging 
av hva som er gjeldende rett, ville det vært nødvendig med en detaljert undersøkelse av praksis 
fra EMD, tilsvarende analysen jeg har gjort av Høyesteretts avgjørelser i kapittel 5. En slik 
gjennomgang faller derimot utenfor denne oppgavens rammer. Praksis fra EMD gis likevel 
plass på en knappere, men etter min vurdering tilfredsstillende måte.  

                                                
6 Se forklaring av begrepene i kap. 1.3. 
7 Se forklaring i kap. 3.2. 
8 Se kap. 5.1, hvor jeg begrunner valg av avgjørelser til oppgavens analysedel. 
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Deretter tar jeg for meg Høyesteretts avgjørelser i kapittel 5. Før analysen vil jeg forklare 
hvordan jeg har gått frem for å finne avgjørelser som er relevante for oppgavens 
problemstilling. Etter å ha gjennomført analysen, vil jeg samle trådene, og bruke 
observasjonene til å besvare oppgavens problemstilling i kapittel 6. Til slutt vil jeg bruke 
konklusjonene til å komme med rettspolitiske betraktninger i kapittel 7.  
 
1.3 Begrepsavklaringer 
I denne oppgaven kan begrepet utvidende tolkning forstås som et tolkningsresultat hvor den 
objektive gjerningsbeskrivelsen i en straffebestemmelse gis et videre virkeområde enn det som 
fremkommer av lovens ordlyd, til tiltaltes ugunst. Da hensynet til forutberegnelighet ikke gjør 
seg gjeldende på samme måte for de subjektive vilkårene for straff, avgrenser jeg mot vilkårene 
i det følgende.9 
 
Med begrepet tolkningsresultat mener jeg den ferdig tolkede rettsregelen som kan anvendes på 
faktum i saken.10 På veien mot den ferdig tolkede regelen supplerer som regel rettsanvenderen 
ordlydstolkningen med øvrige rettskildefaktorer. Av den grunn vil jeg bruke et eget begrep 
ordlydstolkning som navn på den isolerte tolkningen dommerne gjør av lovens ordlyd, før 
ordlyden suppleres med øvrige rettskildefaktorer.  
 
Den isolerte ordlydstolkningen kan i seg selv være utvidende. Domstolens tolkning av ordlyden 
er likevel ikke tema i det følgende. I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke hvordan 
Høyesterett har vektet de forskjellige rettskildefaktorene mot hverandre, ikke hvordan 
domstolen har sluttet argumenter ut av de forskjellige kildene i sakens materielle spørsmål. Når 
jeg bruker begrepet utvidende tolkning sikter jeg av den grunn til et tolkningsresultat hvor 
domstolens ordlydstolkning har blitt supplert med øvrige rettskildefaktorer.  
 
Det er vanlig å bruke begrepet analogisk anvendelse, ikke analogisk tolkning, selv om 
sistnevnte språkbruk også forekommer.11 Dersom et straffebud anvendes analogisk, har 
domstolen kommet til at straffebestemmelsen ikke omfatter handlingene, men at bestemmelsen 
likevel kan anvendes på forholdet. Rent terminologisk skiller analogier seg derfor fra utvidende 
tolkninger, fordi domstolen ved utvidende tolkninger vil hevde at forholdet faktisk omfattes av 
bestemmelsen. I litteraturen er det likevel tatt til ordet for at distinksjonen ikke er 
hensiktsmessig, fordi det ikke finnes noen klar grense mellom utvidende tolkninger og 

                                                
9 Se Frøberg (2015) s.56 og Andenæs (2016) s.119. 
10 Eckhoff rubriserer begrepet utvidende tolkning som et tolkningsresultat. Se Eckhoff (2001) s.124-134. 
11 Se feks. Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 21.  
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analogier.12 I denne oppgaven vil jeg primært benytte meg av begrepet utvidende tolkninger. 
Begrepet analogi vil bli brukt sporadisk, først og fremst fordi EMD aktivt har benyttet seg av 
begge begrepene.13 
 
Det strafferettslige legalitetsprinsippet kan betraktes som et rettskildeprinsipp.14 Eckhoff 
definerer rettskildeprinsipper som «visse normer» som «gir anvisning på hvilke kilder det er 
tillatt å hente argumenter fra når man skal løse rettsspørsmål og hvilken vekt argumentene skal 
ha innbyrdes»15. Skoghøy definerer på sin side rettskildeprinsippene som «[r]etningslinjene for 
hvilke argumenter som det kan legges vekt på, og hvordan de skal avveies mot hverandre».16 
Moltumyr Høgberg supplerer at «[r]ettskildeprinsippene kan defineres som normer som er 
styrende for hvordan man finner rettsregler og løsningen på rettsspørsmål», og at 
legalitetsprinsippet et «sektorielt rettskildeprinsipp».17 I denne oppgaven legger jeg tilsvarende 
forståelse av begrepet til grunn, og at det strafferettslige legalitetsprinsippet kan regnes som et 
rettskildeprinsipp.  
 
Den tradisjonelle prejudikatlæren gir en oppskrift på hvordan man kan utlede rettslig holdbare 
argumenter fra enkeltavgjørelser i materielle spørsmål på tre forskjellige måter: ved å vise til 
hva retten direkte har uttalt og lagt til grunn som argument (anført ratio decidendi), ved å 
konstruere et rettslig argument på bakgrunn av rettens fremgangsmåte, uten å vise konkret til 
hva retten har sagt (konstruert ratio decidendi), og til slutt ved å sammenligne sakens faktum 
med egen sak, og på den måte trekke slutninger om hva som burde bli utfallet (parallelltolkning 
av faktum). Dertil kommer den noe omstridte adgangen til å legge vekt på Høyesteretts 
generelle uttalelser som ikke er nødvendige for den konkrete sakens utfall (obiter dictum).18  
 
Med prinsipputtalelser sikter jeg til de uttalelser dommerne har kommet med på generelt 
grunnlag om rettskildeprinsippets innhold.19 Som analysen i kap 5.2 vil vise har Høyesterett i 
nyere tid hatt en tendens til å komme med slike prinsipputtalelser, før rettskildeprinsippet er gitt 
anvendelse på de relevante rettskildefaktorene i saken.  
 
Jeg vil videre benytte meg av begrepet rettskildebruk som navn på dommernes konkrete vekting 
av rettskildefaktorene i saken. Rettskildebruken kan for eksempel innebære at domstolene lar 

                                                
12 Andenæs (2016) s.117. 
13 Se kap. 4. 
14 Se feks. Moltumyr Høgberg (2019) s.493. 
15 Eckhoff (2001) s.19. 
16 Skoghøy (2018) s. 22. 
17 Moltumyr Høgberg (2019) s.493. 
18 Se bl.a. Høgberg (2019) s.274-279 og Nygaard (2004) s.77-82 om prejudikatlæren.  
19 Begrepet prinsipputtalelser er hentet fra Eckhoff (2001) s.21. 
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lovens ordlyd trumfe forarbeidene slik at tiltalte blir frifunnet. Begrepet rettskildebilde vil bli 
brukt om det samlede bildet av rettskildefaktorer dommerne har trukket frem i den konkrete 
saken.  
 
Denne oppgaven anlegger et domstolsbasert syn på hva som er gjeldende rett, i samme spor 
som det perspektiv Eckhoff forfekter i sin bok Rettskildelære,20 som også hevdes av andre.21  
Det betyr at jeg forstår gjeldende rett som den rettstilstand det er grunn til å tro at domstolene 
ville anvendt dersom påtalemyndigheten hadde reist sak i dag. Det faller utenfor denne 
oppgavens rammer å diskutere nærmere hva som menes med begrepet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Eckhoff (2001) s.21.  
21 Se bl.a. Eskeland (2018) s.136. 
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2 Det strafferettslige legalitetsprinsippet 
2.1 Prinsippets rettsgrunnlag og det formelle lovskravet 
Som en grunnpilar i den norske maktfordelingen ble legalitetsprinsippet nedfelt i Grunnloven 
av 1814. Setningen «ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom» i § 96 har 
vært likelydende siden den gang. Lovbestemmelsen er vedtatt på bakgrunn av 
opplysningstidens ideer om maktfordeling, demokrati og folkesuverenitet, og sørger for 
ivaretakelse av borgernes rettssikkerhet og krav på forutberegnelighet. I tråd med lex superior-
prinsippet er Grl. § 96 det primære rettsgrunnlaget for legalitetsprinsippet i norsk rett.22 
Hjemmelskravet etter bestemmelsen gjelder for lov eller forskrift gitt i medhold av lov. Dette 
omtales gjerne som det formelle lovskravet. Kravet medfører at det ikke er adgang til å 
straffelegge adferd på bakgrunn av ulovfestet rett, ofte omtalt som sedvanerett. Etter § 96 er det 
heller ikke adgang til å straffedømme på bakgrunn av internasjonal rett som ikke er gjort til 
norsk lov.23 
 
I forbindelse med 200-årsjubileet i 2014 vedtok Stortinget en omfattende revisjon av 
Grunnloven. Som en del av reformen valgte Stortinget å grunnlovsfeste at «myndighetenes 
inngrep ovenfor den enkelte må ha grunnlag i lov» i § 113. Så lenge straffereaksjoner etter 
ordlyden forstås som «inngrep ovenfor den enkelte», må § 113 også kunne forstås som hjemmel 
for det strafferettslige legalitetsprinsippet i dag. Den nye bestemmelsen i § 113 omfatter derimot 
langt flere inngrep enn § 96. Da det er lang tradisjon for å anvende § 96 som grunnlag for det 
strafferettslige legalitetsprinsippet, og hjemmelen ikke ble fjernet da § 113 ble vedtatt, er det 
likevel ingen grunn til å vise til § 113 fremfor § 96, når inngrepet ovenfor den enkelte gjøres i 
form av straff. Dette understrekes av at menneskerettighetsutvalget mente det fortsatt var 
nødvendig med et eget lovskrav i strafferetten.24 Så lenge legalitetsprinsippet uansett kan 
hjemles i en bestemmelse av Grunnlovs rang, har det uansett lite å si om prinsippet forankres i 
den ene eller den andre bestemmelsen.  
 
I 1999 vedtok Stortinget å inkorporere EMK i norsk lov.25 Det følger av konvensjonens 
artikkel 7 at «no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or 
omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the 
time when it was committed». Det fremkommer av praksis fra EMD at artikkel 7, som Grl. § 96, 
inneholder både et klarhetskrav og begrensninger på adgangen til å tolke straffebestemmelser 
utvidende.26 Ordet law omfatter derimot mer enn det norske ordet lov. Etter EMK artikkel 7 er 

                                                
22 Se feks. Moltumyr Høgberg (2019) s.497 om lex superior. 
23 Rt.2010 s.1445 (Krigsforbryter) avsnitt 145. 
24 Dokument 16 (2011-2012) s.125. Se også Jacobsen (2019) s.529. 
25 Menneskerettsloven (1999) § 2. 
26 Se bl.a. Vasiliauskas v. Lithuania.  
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det også adgang til å straffedømme på bakgrunn av uskreven rett, først og fremst av hensyn til 
land med common law-tradisjoner, som for eksempel Storbritannia.27 Etter EMK artikkel 7 er 
det også tilstrekkelig å finne hjemmel for straff i «international law».28 Her skiller 
bestemmelsen seg fra Grl. § 96. Det er dermed grunn til å hevde at vernet etter EMK artikkel 7 
og Grl. § 96 ikke tilsvarer hverandre fullstendig. For alle praktiske formål vil uansett 
bestemmelsen som gir best vern være avgjørende for tiltaltes rettsstilling, og for hva som er 
gjeldende rett.  
 
SP artikkel 15 har en ordlyd som i det vesentlige tilsvarer den som er å finne i EMK artikkel 7. 
Som EMK er SP gjort til norsk lov.29 Der hvor Høyesterett har hatt for vane å vise til EMK 
artikkel 7, og praksis fra EMD, viser domstolen sjelden til SP artikkel 15. Dette er først og 
fremst fordi håndhevelsesmekanismene er langt mer operative etter EMK, enn hva SP kan skilte 
med. SP artikkel 15 vil av den grunn ikke bli behandlet nærmere i det følgende.  
 
Det strafferettslige legalitetsprinsippet er også nedfelt i straffeloven (strl.) av 2005 § 14, som 
slår fast at «strafferettslige reaksjoner jf. §§ 29 g 30, bare kan ilegges med hjemmel i lov». Selv 
om bestemmelsen dermed bidrar til å konkretisere hvilke reaksjoner som krever hjemmel i lov, 
er straffelovens definisjon av «strafferettslige reaksjoner» uansett ikke avgjørende for hva som 
regnes som straff, fordi EMK artikkel 7 er gitt forrang etter menneskerettighetsloven § 3, og 
Grl. § 96 har forrang etter lex superior-prinsippet. EMD har ved flere anledninger vurdert hvilke 
reaksjoner som regnes som straff, og som i så fall hva som utløser rettigheter etter 
EMK artikkel 7.30 Tematikken blir ikke behandlet nærmere i denne oppgaven.  
 
2.2 Klarhetskravet  
2.2.1 Om klarhetskravet 
For at det skal være mulig for den enkelte å forutse om en handling, eller unnlatelse, kan føre 
til straff, må straffehjemmelen være tilstrekkelig klar og presis. For å ivareta hensynet til den 
enkeltes forutberegnelighet kan ikke bestemmelsen være for generell. Den må være tydelig nok 
til at det går an å forstå hva slags adferd som er straffbar. Av den grunn er det naturlig å betrakte 
lovgiver som klarhetskravets primære adressat.31 Stortinget må forholde seg til klarhetskravet 
når straffehjemler skal vedtas, hvis ikke må domstolene underkjenne hjemmelen og frifinne 
tiltalte.  
 

                                                
27 Se bl.a. CR v. United Kingdom. 
28 Se bl.a. Vasiliauskas v. Lithuania. 
29 Menneskerettsloven (1999) § 2.  
30 Engel and others v. The Netherlands. 
31 Jacobsen (2019) s.535. 
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I 2012 påpekte Mæland at Høyesterett aldri har satt en straffebestemmelse til side fordi den har 
vært for uklar,32 en påstand Frøberg sluttet seg til i 2015.33 Av den grunn tok Mæland i bruk en 
hypotetisk straffebestemmelse som sier at «den som oppfører seg som en skurk» skal straffes, 
for å illustrere hvordan straffehjemler ikke kan utformes.34 Så lenge Høyesterett aldri har unnlatt 
å straffedømme fordi hjemmelen ikke har vært tilstrekkelig klar, er det vanskelig å vite akkurat 
hvor terskelen ligger.35 
 
På den annen side finnes det mange eksempler på straffehjemler som Høyesterett har godtatt, 
på tross av ordlyden har lagt opp til svært skjønnsmessige vurderinger. Avgjørelsen inntatt i 
Rt.1958 s.479 er et klassisk eksempel. Spørsmålet i saken var om fortjenesten fra salget av 
Agnar Mykles roman Sangen om den røde rubin kunne inndras fordi boken var et «utuktig 
skrift», og dermed en straffbar fremstilling etter strl. (1902) § 211. Flertallet på 12 dommere 
kom til at Mykle måtte frifinnes, men ikke fordi straffehjemmelen var for upresis. I sitt 
resonnement ga førstvoterende dommer Skau eksplisitt uttrykk for at bestemmelsen ikke stred 
mot Grl. § 96. 36 Avgjørelsen illustrerer at bruk av rettslige standarder kan være forenelig med 
legalitetsprinsippets klarhetskrav.37  
 
Avgjørelsen inntatt i Rt.2012 s.387 (Stedatter) tjener på sin side som eksempel på et tilfelle 
hvor Høyesterett selv har gitt uttrykk for bestemmelsens ordlyd er vanskelig å forstå, men hvor 
domstolen likevel kom til at hjemmelen var tilstrekkelig klar. Spørsmålet i saken var om en 
mann kunne straffes etter straffeloven (1902) § 199 for å ha hatt seksuell omgang med sin 
stedatter som var 18 og et halvt år på gjerningstidspunktet. Bestemmelsen slo fast at den som 
har seksuell omgang med «fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år» 
kunne straffes. Det springende punkt i saken var om attenårsgrensen også gjaldt fosterbarn, 
pleiebarn og stebarn, eller om attenårsgrensen bare gjaldt «noen annen person». Dommen ble 
avsagt under dissens tre mot to, fordi dommerne var uenige om hvordan ordlyden skulle tolkes. 
 
I sin vurdering av om bestemmelsen oppfylte klarhetskravet etter Grl. § 96 og EMK artikkel 7 
uttalte flertallet at det ikke var et spørsmål «om å gå utenfor ordlyden i denne saken, men – ut 
fra alminnelig rettskildebruk – å velge en av to tolkninger som ordlyden gir grunnlag for».38 Av 
den grunn var klarhetskravet oppfylt. Mindretallet kom til det motsatte resultat, fordi de mente 

                                                
32 Mæland (2012) s.86.  
33 Frøberg (2015) s.50. 
34 Mæland (2012) s.86. 
35 I dette avsnittet er juridisk litteratur likevel omtalt i fortids form, da publiseringstidspunktene utgjør et 

selvstendig poeng.  
36 Rt.1958 s.479 (Mykle) s.482. 
37 Eskeland (2018) s.104.  
38 Rt.2012 s.387 (Stedatter) avsnitt 22. 
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at bestemmelsen bare kunne forstås på én måte, nemlig slik at attenårsgrensen også måtte gjelde 
for stebarn, og at handlingen derfor ikke kunne straffes etter strl. § 199.39  
 
Avgjørelsen viser at selv når Høyesterett deler seg i to fraksjoner om hvordan ordlyden skal 
forstås, kan straffehjemmelen likevel være tilstrekkelig klar. Flertallet uttalte eksplisitt at man 
sto ovenfor to alternative tolkninger «som begge dekkes av lovens ordlyd».40 Mindretallet ga 
på sin side uttrykk for at det ikke var mulig «forstå ordlyden annerledes» enn at attenårsgrensen 
også måtte gjelde for stebarn.41 Da flertallet mente at begge de alternative tolkningene lå 
innenfor lovens ordlyd, benyttet dommerne seg av de øvrige rettskildefaktorene til å falle ned 
på ett av alternativene, og foretok en presiserende tolkning.42  
 
Mindretallets votum tjener også som eksempel på den nære sammenhengen mellom 
klarhetskravet og adgangen til utvidende tolkninger. Flertallet mente at klarhetskravet var 
oppfylt, selv om det var fullt mulig å utlede to forskjellige tolkningsalternativer fra ordlyden. 
Mindretallet mente derimot at det bare var én måte å tolke ordlyden på, og at legalitetsprinsippet 
forbød domstolene å straffedømme etter bestemmelsen. Med mindretallets ordlydstolkning ble 
spørsmålet om bestemmelsen kunne tolkes utvidende til tiltaltes ugunst, mens med flertallets 
ordlydstolkning ble spørsmålet om det var mulig å straffedømme når bestemmelsen var såpass 
vanskelig å forstå.  
 
Et søk på Lovdata gir 17 høyesterettsavgjørelser hvor domstolen eksplisitt har tatt i bruk 
begrepet klarhetskrav, og hvor domstolen har henvist til enten EMK artikkel 7 eller Grl. § 96.43 
I tillegg er det avsagt mange avgjørelser som angår klarhetskravet uten at begrepet har blitt 
nevnt, som for eksempel Rt.2012 s.387 (Stedatter). Av de 17 avgjørelsene hvor begrepet har 
blitt brukt, er seks avsagt i 2019. I flere av avgjørelsene har Høyesterett uttalt seg på generelt 
grunnlag om klarhetskravets innhold. Da dette er uttalelser som også kan fortelle mye om 
adgangen til å tolke straffehjemler utvidende, behandler jeg avgjørelsene nærmere i det 
følgende.  
 
2.2.2 Relevante avgjørelser fra 2019 
Av de nevnte seks avgjørelsene fra 2019 er HR-2019-900-A (Demilitariserte skip) er den første 
hvor Høyesterett har kommet med prinsipputtalelser om klarhetskravets innhold. Spørsmålet i 
saken var om en ansatt i forsvaret, som hadde ansvaret for salg av et demilitarisert skip, kunne 
straffes for å ha unnlatt å korrigere tidligere formidlede opplysninger om hva skipet senere 

                                                
39 ibid. avsnitt 27. 
40 ibid. avsnitt 10. 
41 ibid. avsnitt 27. 
42 Se Eckhoff (2001) s.188 om presiserende tolkninger.  
43 Søk gjort på lovdata.no/pro, 22.11.2019.  
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skulle brukes til. Etter eksportkontrolloven § 5 første ledd nr. 3 var det straffbart å «muntlig 
eller skriftlig gi uriktige opplysninger om forhold som er av betydning for adgangen til å utføre 
varer [...]».  
 
Høyesterett fant det «klart at unnlatelsen av å korrigere opplysningene om den reelle sluttbruker 
rammes av eksportkontrolloven § 5 første ledd nr. 3».44 Deretter ble spørsmålet om 
bestemmelsen var tilstrekkelig klar, og om forholdet kunne straffes. Etter å ha vist til 
klarhetskravet slik det fremgår av Høyesteretts resonnement i Rt.2009 s.780 (Derivat 1), samt 
EMDs storkammerdom Vasiliauskas v. Lithuania fra 2015, uttalte domstolen «[a]t innholdet i 
straffebestemmelser må kunne klargjøres fra sak til sak, er altså en naturlig del av juridisk 
metode. Forutsetningen er likevel at bestemmelsens kjerne etter denne tolkningsprosessen 
forblir den samme slik at hensynet til forutberegnelighet ivaretas».45 På den bakgrunn mente 
Høyesterett at straffehjemlene i eksportkontrolloven var tilstrekkelig klare, og at tiltalte derfor 
kunne straffes.  
 
Ved to senere anledninger har Høyesterett vist til resonnementet i HR-2019-900-A 
(Demilitariserte skip), nærmere bestemt i HR-2019-1234-A og HR-2019-1675-A. I begge 
avgjørelsene fant retten at det straffbare forholdet ble omfattet av lovens ordlyd, og at 
spørsmålet ble om bestemmelsen var tilstrekkelig klar til at tiltalte kunne straffes. I HR-2019-
1234-A oppsummerte domstolen rettstilstanden slik:  
 
Når lovens ordlyd ikke peker mot et bestemt tolkningsresultat, må det også ved 
straffebestemmelser foretas en tolkning bygget på supplerende kilder. En slik tolkningsprosess 
er ikke i strid med klarhetskravet, forutsatt at bestemmelsens kjerne forblir den samme etter 
tolkningsprosessen, slik at hensynet til forutberegnelighet ivaretas.46 
 
Det ser dermed ut til at Høyesterett i 2019 har uttalt, og fulgt opp, en doktrine om hva som skal 
til for at en bestemmelse er tilstrekkelig klar. I de tre øvrige avgjørelsene fra 2019, som falt 
innenfor det nevnte søket, ble ikke klarhetskravets innhold omtalt nærmere.47  
 
For denne oppgavens vedkommende er det særlig interessant å merke seg at formuleringene 
også gir opplysninger om adgangen til å tolke straffehjemler utvidende. Så lenge 
«bestemmelsens kjerne forblir den samme» har domstolene adgang til å tolke straffehjemmelen, 
før den gis anvendelse på sakens rettskildebilde.48 Dette er en tolkning som kan være «bygget 

                                                
44 HR-2019-900-A (Demilitariserte skip) avsnitt 26. 
45 ibid. avsnitt 32. 
46 HR-2019-1234-A avsnitt 24. 
47 HR-2019-599-A, HR-2019-1715-A og HR-2019-1788-A. 
48 HR-2019-1234-A avsnitt 24. 
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på supplerende kilder».49 Høyesterett har med andre ord åpnet for at andre rettskildefaktorer 
kan bidra til å forme det endelige tolkningsresultatet. Bruken av ordet kjerne kan indikere at 
døren settes på gløtt for å tillate mindre utvidende tolkninger, så lenge tolkningen ikke gjør et 
for stort inngrep i den enkeltes adgang til forutberegnelighet.  
 
Da Høyesterett i de nevnte avgjørelsene kom til at handlingene falt innenfor den relevante 
straffebestemmelsens ordlyd, valgte dommerne å konsentrere prinsipputtalelsene om de krav 
som stilles til presis beskrivelse etter EMK artikkel 7. Det ble dermed det ikke funnet plass til 
konkrete uttalelser om adgangen til utvidende tolkninger. Som vi skal se i det følgende er dette 
noe Høyesterett derimot har gjort i mange andre saker.  
 
2.3 Utvidende tolkning av straffebestemmelser 
Dersom klarhetskravet ikke skal uthules, er det nødvendig at domstolene ikke har adgang til å 
tolke straffebestemmelsene for utvidende. Uten en slik norm kunne domstolene fritt ha gitt 
snevre straffebud anvendelse på forhold som åpenbart ligger utenfor lovens ordlyd, noe som 
ville svekket den enkeltes adgang til å forutse sin rettsstilling. Som redegjørelsen for 
klarhetskravet illustrerer har lovgiver likevel adgang til å bruke skjønnsmessige ord og uttrykk 
i straffehjemlene. Det er umulig å holde seg til et språk som ikke legger opp til avveininger eller 
nærmere tolkning av begrepenes innhold. Rettsanvenderens eventuelle adgang til å tolke 
straffehjemler utvidende må sees i lys av dette. For også for straffehjemler er det klart at 
domstolen har adgang til å tolke bestemmelsene nærmere. Som regel er det nødvendig.  
 
Det kan være mange grunner til å tolke en straffebestemmelse utvidende. Som analysen av 
avgjørelsene i kapittel 5 vil vise, er hensynet til straffverdighet, og lovgivers intensjon, typiske 
argumenter som anføres til støtte for å utvide bestemmelsens nedslagsfelt. Hensynet til 
straffverdighet forstår jeg som et resonnement om at like tilfeller skal behandles likt, og at 
straffverdigheten begrunnes med at forholdet ligner på handlinger lovgiver har valgt å 
straffesanksjonere. Hensynet kan rubriseres under fanen reelle hensyn, som er navnet som 
brukes på hensyn som anses som gyldige argumenter i juridisk argumentasjon, og som vanligvis 
betegnes som en rettskildefaktor.50 Lovgivers intensjon kan som regel identifiseres i lovens 
forarbeider. Selv om lovgiver som regel klarer å konkretisere hva slags adferd som skal føre til 
straff i lovteksten, har praksis vist at lovgivers intensjon også kan tilsi en annen løsning enn den 
Høyesterett mener fremkommer av lovens ordlyd.51  
 

                                                
49 l.c. 
50 Høgberg (2000) s.549-551, hvor hensynet til straffverdighet rubriseres som et reelt hensyn. 
51 Rt.2011 s.469 (Samboer), se kap. 5.2.3. 
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Selv om avgjørelsen inntatt i Rt.1952 s.989 (Telefonsjikane) er et tidlig eksempel på at 
Høyesterett ikke tillot en utvidende tolkning av den objektive gjerningsbeskrivelsen i et 
straffebud, er det liten tvil om at Høyesterett har vært langt mer tilbøyelige til å tolke 
straffehjemler utvidende enn det domstolen er i dag.52 Avgjørelsen inntatt i 
Rt.1973 s.433 (Passbåt) er et populært eksempel. At den dagjeldende straffebestemmelsen 
gjorde det straffbart å føre «skip under tjeneste» under påvirkning av alkohol, holdt ikke retten 
fra å straffedømme en 49 år gammel snekker som fyllekjørte med en 17 fots passbåt med 115 
hestekrefter på fritiden. Høyesterett fant støtte for sin argumentasjon i både forarbeider og i 
tidligere rettspraksis.53 
 
Passbåt-dommen er langt fra den eneste avgjørelsen hvor Høyesterett har tillatt at et straffebud 
har blitt anvendt på et forhold som klart lå utenfor en alminnelig forståelse av bestemmelsens 
ordlyd.54 Et senere eksempel er avgjørelsen inntatt i Rt.1994 s.1414 (Beruset sjåfør). En 25 år 
gammel biltyv ble straffedømt for å ha overlatt kjøringen av en stjålet bil til en person som var 
påvirket av alkohol. Vegtrafikkloven § 17 gjorde det straffbart for den som er «eier av 
motorvogn eller den som på eiers vegne har rådighet over» bilen å overlate den til en som ikke 
fylte vilkårene for å kjøre den. Retten uttalte at «sterke reelle grunner taler for at bestemmelsen 
bør gjelde» også når vedkommende hadde stjålet bilen, og at biltyven derfor måtte straffes.55  I 
sin knappe argumentasjon viste dommerne kun til formålet bak bestemmelsen, og de hensyn 
som begrunnet den.56  
 
I avgjørelsen inntatt i Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) uttalte Høyesterett at «Grunnloven § 96 har 
tradisjonelt ikke vært tolket særlig strengt på dette punkt. I nyere høyesterettspraksis er det 
imidlertid foretatt en innstramming av kravet til presis beskrivelse av det objektive 
gjerningsinnholdet i straffebestemmelsen».57 Uttalelsen kom i kjølvannet av flere avgjørelser 
hvor Høyesterett tilsynelatende har stilt et strengere krav til straffesanksjonenes hjemmel i 
lovens ordlyd. Det ble blant annet vist til premissene i Rt.2009 s.780 (Derivat 1), hvor det, som 
nevnt, heter at legalitetsprinsippet «forbyr at straffebestemmelser blir tolket utvidende eller 
analogisk til skade for tiltalte».58 Som vi skal se har domstolen gjentatt og spissformulert denne 
doktrinen flere ganger.  
 

                                                
52 Se bl.a. Frøberg (2015) s.66 og Jacobsen (2019) s.546.   
53 Rt.1973 s.433 (Passbåt) s.434. 
54 Se Andenæs (2016) s.118-120 og Eckhoff (2001) s.127-133 for utfyllende gjennomgang av rettspraksis.  
55 Rt.1994 s.1414 (Beruset sjåfør), s.1415. 
56 l.c. 
57 Rt.2014 s.238 (Høna Tiger), Avsnitt 15. 
58 Rt.2009 s.780 (Derivat 1), se kap. 5.3.1.  
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Det strafferettslige legalitetsprinsippet, og den eventuelle adgangen til å tolke 
straffebestemmelser utvidende, er gitt omfattende oppmerksomhet i juridisk litteratur, først og 
fremst i strafferettslige fremstillinger,59 men også i forskjellige verk som behandler den 
generelle rettskildelæren.60 Mesteparten av oppmerksomheten ser ut til å være viet Høyesteretts 
anvendelse av legalitetsprinsippet, og flere fremstillinger konsentrerer seg om den påståtte 
«innstrammingen» i nyere høyesterettspraksis.61  
 
I sin fremstilling anlegger Mæland et langsiktig perspektiv, hvor avgjørelser fra siste halvdel 
av 1900-tallet vies omfattende oppmerksomhet, noe som er naturlig da boken er skrevet i 
2012.62 Med henvisning til de eldre avgjørelsene konkluderer Mæland at «det foreligger flere 
eksempler på utvidende tolkninger av straffebud. Klare tilfeller av analogi lar seg derimot 
vanskelig påvise, og ikke i noe tilfelle har Høyesterett innrømmet analogisk anvendelse av 
straffebud».63 Deretter snur han seg til avgjørelsene av nyere tid, og poengterer at 
legalitetsprinsippet har blitt praktisert «stadig strengere i de senere år», og at avgjørelsen inntatt 
i Rt.1973 s.433 (Passbåt) ville fått et annet resultat dersom den ble forelagt Høyesterett i 2012.64 
Selv om uttalelsene bidrar til å belyse hva som er gjeldende rett, gjør ikke Mæland det enkelt 
for rettsanvenderen å vite hvor terskelen ligger i dag.  
 
Eskeland, ved Høgberg, er ikke nevneverdig mer presis.65 Etter å ha vist til et utvalg relevante 
avgjørelser konkluderer han at «[s]pillerommet for de såkalte utvidende fortolkninger i forhold 
til ordlyden synes imidlertid å ha blitt noe snevrere enn tidligere».66 Selv om uttalelsen sier lite 
konkret om adgangen til å tolke straffehjemler utvidende i dag, kan bruken av ordet noe tas til 
inntekt for et moderat syn på den foretatte innstrammingen, og at det fortsatt må være en viss 
adgang til å tolke straffehjemler utvidende etter gjeldende rett.  
 
Med forankring i en rekke høyesterettsavgjørelser skriver Andenæs, ved Rieber-Mohn og 
Sæther, på sin side at Grl. § 96 ikke har «virket som et konsekvent konstitusjonelt forbud mot 
å gå utover ordlyden».67 I lys av nyere praksis uttales det likevel at «analogisk anvendelse av 
straffebud er lite aktuelt» i dag.68 Selv om det i samme verk tas til ordet for å ikke operere med 

                                                
59 Se bl.a. Andenæs (2016) s.112-125, Eskeland (2018) s. 101-107, Frøberg (2015).  
60 Se bl.a. Eckhoff (2001) s.127-135, Jacobsen (2019) s.527-561. 
61 Se bl.a. Andenæs (2016) s.112-125, Eskeland (2018) s. 101-107, Øie (2015) s.515-521 og Frøberg (2015). 
62 Mæland (2012) s.89-91. 
63 ibid. s.91. 
64 l.c. 
65 Eskeland (2018 s.101-107. 
66 ibid. s.107.  
67 Andenæs (2016) s.121. 
68 l.c.  
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distinksjonen mellom utvidende tolkninger og analogier,69 tas likevel begrepet analogisk 
anvendelse i bruk for å beskrive de tolkninger som er lite aktuelle etter gjeldende rett. Uttalelsen 
gir grunn til å hevde at det finnes gradsforskjeller, og at jo lenger vekk tolkningen beveger seg 
fra domstolens ordlydstolkning, jo større er faren for at tolkningen blir underkjent. 
 
Slik jeg leser litteraturen, er Jacobsen den som tydeligst sier noe om den eventuelle adgangen 
til å tolke straffehjemler utvidende etter gjeldende rett.70 I sin siste fremstilling skriver han at 
«[a]nalogisk tolkning vert i dag oftast klart avvist, eksplisitt til dømes Rt.1989 s.963, medan ei 
viss utvidande tolkning vert akseptert».71 Deretter viser han til praksis, herunder flere av 
avgjørelsene som behandles i kapittel 5.2.72 Uttalelsen må kunne tolkes som en eksplisitt åpning 
for utvidende tolkning av straffebestemmelser.  
 
Samlet sett kan uttalelsene til de forskjellige forfatterne dermed tas til inntekt for at det er en 
viss adgang til å tolke straffebestemmelser utvidende etter gjeldende rett. Ingen gir eksplisitt 
uttrykk for noe annet. Selv om de omtalte fremstillingene tar utgangspunkt i mange av de 
samme rettsavgjørelsene som blir behandlet i denne oppgavens analysedel, er det likevel 
verdifullt å studere avgjørelsene selv. Dette gjelder særlig fordi ingen av de nevnte 
fremstillingene uttrykkelig problematiserer hvordan rettsavgjørelsene kan tjene som 
argumenter for hva som er gjeldende rett. Spørsmålet er derimot blitt diskutert i forskjellige 
verk som har den generelle rettskildelæren for øyet,73 som vil bli behandlet i neste kapittel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69 ibid. s.117-118. 
70 Jacobsen (2019) 
71 ibid. s. 546.  
72 l.c. 
73 Se Eckhoff (2001) s.19-22, Høgberg (2000) s.535-538, Høgberg (2019) s.287-292 og Nygaard (2004) s.73-89. 
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3 Rettspraksis som grunnlag for rettskildeprinsippene 
3.1 Kommer prejudikatlæren til anvendelse? 
I juridisk litteratur er det bred enighet om at den tradisjonelle prejudikatlæren ikke kan 
anvendes på samme måte for rettskildeprinsippene som for materielle regler.74 Som nevnt i 
kapittel 1.3 er det naturlig å betrakte det strafferettslige legalitetsprinsippet, herunder adgangen 
til å tolke straffebestemmelser utvidende, som et rettskildeprinsipp.  
 
Selv om den tradisjonelle prejudikatlæren ikke kommer til anvendelse, kan rettsavgjørelser 
likevel tjene som kilde for forståelse av rettskildeprinsippenes innhold. I juridisk litteratur 
virker det å være enighet om at Høyesterett er den primære premissleverandøren for innholdet 
i juridisk metode.75 Der hvor prejudikatlæren gjør det mulig å anvende enkeltavgjørelser som 
argument for hva som er gjeldende rett, må det flere rettsavgjørelser til for at praksis kan tas til 
inntekt som argument for innholdet i et rettskildeprinsipp. Der Eckhoff uttrykker at normene 
har «grodd gradvis frem» over tid,76 skriver Høgberg at vi må «søke etter strukturer i praksis» 
for å identifisere normer i metodelæren.77 Høgberg understreker at strukturene kan nås ved 
«induksjon fra en rekke dommer».78 Dette gir grunn til å tro at en håndfull avgjørelser ikke er 
nok. Eckhoffs formulering, at prinsippene må ha «grodd gradvis frem», tilsier enda tydeligere 
at det må omfattende med praksis til for å påvise en struktur, og gjerne at praksisen må strekke 
seg over flere år. Utgangspunktet er derfor at den som vil trekke slutninger om 
rettskildeprinsippenes innhold, må vise til mange avgjørelser som er avsagt over en lengre 
tidsperiode.  
 
Etter alt å dømme er saken derimot en annen for avgjørelser fra EMD. Selv om det er naturlig 
å betrakte legalitetsprinsippet som et rettskildeprinsipp, er normen også en konvensjonsfestet 
menneskerettighet som Norge har forpliktet seg til å følge. Norge har forpliktet seg til å 
etterkomme domstolens avgjørelser, dersom staten blir felt for brudd på 
menneskerettighetene.79 I tillegg har Høyesterett ved flere anledninger gitt uttrykk for at norske 
domstoler også skal følge praksis fra EMD hvor Norge ikke har vært part.80 
 
Av den grunn må norske domstoler se til praksis fra EMD når det skal avgjøres om en 
straffebestemmelse kan tolkes utvidende eller ikke. Det kan ikke ha noe å si at avgjørelsene fra 
EMD gjelder det vi etter norsk rettstradisjon rubriserer som et rettskildeprinsipp eller ikke. På 

                                                
74 Se Eng (1997) s.21-44, som bl.a. støttes av Høgberg (2019) s.288-290 og Boe (2012) s.23.  
75 Se Eckhoff (2001) s.19-22, Nygaard (2004) s.83-88 og Høgberg (2019) s.288-292. 
76 Eckhoff (2001) s.20.  
77 Høgberg (2019) s.289. 
78 l.c. 
79 EMK art. 46 jf. Art. 33 og art. 34.  
80 Se f.eks. Rt.2000 s.996 (Bøhler) s.1007.  
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den måten har Stortinget, ved å inkorporere EMK, gitt beskjed til domstolene om at 
rettskildeprinsippene kan utledes på en annen måte fra praksis, enn det som har vært den 
tradisjonelle tilnærmingen i juridisk litteratur. For så lenge et rettskildeprinsipp samsvarer med 
praksis fra EMD, må også enkeltavgjørelser fra EMD være nok til å konstituere et 
rettskildeprinsipp som norske domstoler må føye seg etter.   
 
Det samme må være tilfellet dersom Høyesterett har lagt seg på tilsvarende linje som praksis 
fra EMD. I slike tilfeller kan det riktignok være mer naturlig å betrakte EMK og praksis fra 
EMD, som de primære kildene til prinsippet, og ikke Høyesteretts avgjørelser i seg selv. Likevel 
må det bety at dersom Høyesterett har lagt seg på samme linje som praksis fra EMD, gir 
Høyesteretts avgjørelse også uttrykk for hva som er gjeldende rett. I så fall trenger ikke 
rettsanvenderen vise til strukturer som har grodd frem over tid. Så lenge Høyesteretts 
anvendelse av prinsippet samsvarer med praksis fra EMD, kommer tilsynelatende den 
tradisjonelle prejudikatlæren, eller noe som ligner, til anvendelse likevel, fordi 
enkeltavgjørelsen alene kan tas til inntekt for hva som er gjeldende rett.  
 
Av den grunn er det av avgjørende betydning om Høyesteretts anvendelse av 
legalitetsprinsippet samsvarer med menneskerettighetsdomstolens praksis eller ikke. For det er 
ingenting i veien for at norske domstoler anvender et prinsipp som er strengere enn det som 
følger av EMK. Hvis så er tilfellet, må rettsanvenderen likevel på jakt etter strukturer som har 
grodd frem over tid for å påvise at det overskytende representerer gjeldende rett.  
 
3.2 Prinsipputtalelser versus konkret rettskildebruk 
Som analysen i kapittel 5 vil vise, har Høyesterett i nyere tid hatt for vane å komme med 
prinsipputtalelser om legalitetsprinsippet innhold, før prinsippet er gitt anvendelse. Tendensen 
er naturlig å betrakte som en konsekvens av de føringer som følger av praksis fra EMD. I 
juridisk litteratur er det blitt problematisert hvorvidt det er de generelle uttalelsene om reglenes 
innhold, eller den konkrete rettskildebruken, som best gir uttrykk for hva som er gjeldende rett. 
Etter å ha kommet med sin påstand om at praksis fra Høyesterett er det primære studieobjektet 
for forståelse av juridisk metode, påpeker Eckhoff følgende: 
 
Man kan i hvert fall ikke lese svarene direkte ut av dommene. For en finner sjelden generelle 
uttalelser om rettskildespørsmål der. Det vanlige er at prinsippene brukes, men ikke nevnes, og 
i hvert fall ikke formuleres i detalj. Og om man en sjelden gang finner en prinsipputtalelse om 
rettskildespørsmål i en dom, bør man ikke legge for stor vekt på dem. For dommere har ofte 
større evne til å treffe gode avgjørelser enn til å gi treffende generelle formuleringer av hva de 
legger vekt på. 81 

                                                
81 Eckhoff (2001) side 21.  
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I en artikkel fra 2000 sier Høgberg seg langt på vei enig i Eckhoffs betraktninger, og poengterer 
at det må skilles mellom «uttalelser om rettskilder i praksis, og den faktiske rettskildepraksis».82 
Både Eckhoff og Høgbergs fremstillinger er fra en tidsperiode hvor det i mindre grad ble vist 
til EMD ved løsning av rettsspørsmål. Som nevnt var det først i 2009 at Høyesterett aktivt tok 
i bruk avgjørelser fra EMD som grunnlag for innholdet i legalitetsprinsippet som 
rettskildeprinsipp. I så måte er det interessant at Høgberg følger opp uttalelsen i 2019, hvor det 
nevnte sitatet fra Eckhoff gjengis i sin helhet.83 
 
I sin presentasjon av det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet er Tobiassen også skeptisk til 
å vektlegge prinsipputtalelsene.84 Som Høgberg er han på jakt etter «argumentasjonsmønstre» 
i praksis som grunnlag for rettskildeprinsippene de lege lata.85 Et av premissene i Tobiassens 
resonnement er at den tradisjonelle prejudikatlæren ikke kommer til anvendelse for 
rettskildeprinsippene, og at det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet nettopp er et slikt 
prinsipp.86 Tobiassen begrunner også standpunktet med at det er stor variasjon i Høyesteretts 
generelle uttalelser om det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet, og at det derfor er vanskelig 
å vite hvordan man skal forstå uttalelsene samlet.87 Videre trekker han inn at det er den konkrete 
anvendelsen som til slutt vil bli avgjørende for borgerens rettigheter og plikter, og at det derfor 
er anvendelsen, og ikke prinsipputtalelsene, som burde danne grunnlag for forståelsen av 
rettskildeprinsippet i fremtidige saker.88  
 
Tilknyttet diskusjonen om hvilken metode norske domstoler skal bruke ved tolkning og 
anvendelse av EMK, anfører Solheim på sin side at det er «ingen grunn til å være spesielt 
varsom med å tillegge sitater fra Høyesterett betydelig vekt ved vurderingen av 
rettskildeverdien til internasjonale forpliktelser i norsk rett».89 Dette fordi Høyesterett 
gjennomgående har «reist tydelige problemstillinger, drøftet spørsmålene åpent og kommet 
med relativt klare konklusjoner».90 Dersom Solheim tas på ordet, og uttalelsene gis anvendelse 
for rettskildeprinsippene generelt, vil det være avgjørende om Høyesterett har viet den 
metodiske problemstillingen tilstrekkelig med plass, om domstolens drøftelser har vært gode, 
og om konklusjonene har vært klare.  
 

                                                
82 Høgberg (2000) s.537. 
83 Høgberg (2019) s.288-289.  
84 Tobiassen (2019) s.36-40. 
85 ibid. s.45.  
86 ibid. s.37. 
87 ibid. s.38. 
88 ibid. s.37. 
89 Solheim (2019) s.361. 
90 l.c. 
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I omtalen av klarhetskravet har vi allerede sett eksempler på Høyesteretts prinsipputtalelser om 
det strafferettslige legalitetsprinsippet. I denne oppgavens analysedel vil jeg trekke frem 
forskjellige uttalelser om adgangen til å tolke straffebestemmelser utvidende.  På bakgrunn av 
de omtalte teoriene er det grunn til å lese prinsipputtalelsene med lupe, da resonnementenes 
kvalitet tilsynelatende kan avgjøre hvorvidt uttalelsene kan tas til inntekt for hva som er 
gjeldende rett.  
 
Basert på Solheims fremstilling utgjør rettsavgjørelsene om norske domstolers metode ved 
tolkning av EMK et naturlig sammenligningsgrunnlag. I sin fremstilling viser Solheim til fire 
plenumsavgjørelser avsagt på 2000-tallet, henholdsvis Rt.2000 s.996 (Bøhler), 
Rt.2002 s.557 (Dobbeltstraff 1) og Rt.2003 s.359 og Rt.2005 s.833 (Uskyldspresumsjonen). I 
tillegg til at spørsmålet er drøftet inngående over flere avsnitt i alle avgjørelsene, ser det også 
ut til at dommerne konsekvent følger opp sine egne prinsipputtalelser fra avgjørelse til 
avgjørelse. Det gir naturligvis også tyngde at avgjørelsene er avsagt enstemmig i plenum. 
 
De omtalte resonnementene i litteraturen, som diskuterer anvendelse av prinsipputtalelser 
versus konkret rettskildebruk, skiller tilsynelatende ikke mellom prinsipputtalelser som 
Høyesterett har konstruert selv, og de prinsipputtalelser som samsvarer med praksis fra EMD. 
Sistnevnte kategori av prinsipputtalelser kan det nok legges vekt på uansett. For på samme 
måten som for prejudikatlæren generelt, er det gode grunner til å hevde at Høyesteretts generelle 
uttalelser må kunne tas til inntekt for hva som er gjeldende rett så lenge uttalelsene samsvarer 
med praksis fra EMD.  
 
Dertil kommer at Stortinget ikke bare har forpliktet domstolene til å etterkomme praksis hvor 
Norge ikke har vært part, men at norske domstoler også skal anlegge samme metode som EMD 
ved tolkning og anvendelse av konvensjonsfestede rettigheter. Dette fremgår av rettspraksis,91 
men også av menneskerettslovens forarbeider, hvor det blant annet heter at det er et «overordna 
mål at norsk rettspraksis i størst mogeleg grad samsvarar med den til ei kvar tid gjeldande 
internasjonale tolkingspraksis».92 Som vi skal se i kapittel 4, har EMD aktivt vist til egne 
prinsipputtalelser som grunnlag for gjeldende rett etter EMK artikkel 7. I litteraturen er det også 
gitt uttrykk for at EMD heller ikke skiller mellom ratio decidendi og obiter dictum.93 At norske 
domstoler skal benytte seg av samme metode som EMD, må dermed bety at norske dommere 
også må forholde seg til menneskerettighetsdomstolens prinsipputtalelser på samme måte som 
EMD. 
 

                                                
91 Se feks. Rt.2000 s.996 (Bøhler) og Rt.2005 s.833 (Uskyldspresumsjonen). 
92 Innst.O. nr. 51 (1998-1999) punkt 8. 
93 Harris mfl. (2018) s.23. 
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Så lenge Høyesteretts prinsipputtalelser samsvarer med praksis fra EMD, må det dermed kunne 
hevdes at prinsipputtalelsen gir uttrykk for gjeldende rett. Dersom Høyesterett har gått lenger 
enn praksis fra EMD i sine prinsipputtalelser, er saken derimot en annen. I slike tilfeller vil 
Høyesteretts prinsipputtalelser, i tråd med betraktningene til Eckhoff, Høgberg, Tobiassen og 
Solheim, være av mindre betydning, så lenge domstolen ikke har drøftet spørsmålene åpent og 
kommet med relativt klare konklusjoner.  
 
På jakt etter strukturer i praksis, som ikke kan forankres i praksis fra EMD, spiller domstolens 
rettskildebruk uansett en sentral rolle. Analysen av de utvalgte avgjørelsene i kapittel 5 vil vise 
hvorvidt prinsipputtalelsene er av høy nok kvalitet til at også de kan bidra til å utgjøre strukturer, 
som i så fall kan tas til inntekt for hva som er gjeldende rett. I det følgende skal jeg først ta for 
meg praksis fra EMD, før jeg går over til å analysere et utvalg avgjørelser fra Høyesterett i 
nyere tid. Deretter vil jeg bruke det samlede bildet til å trekke slutninger om hva som er 
gjeldende rett. 
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4 Praksis fra EMD 
For en optimal redegjørelse for gjeldende rett etter EMK artikkel 7 er det nødvendig med en 
fullstendig gjennomgang av praksis fra EMD, herunder både domstolens prinsipputtalelser og 
konkrete rettskildebruk. I denne oppgaven vil jeg derimot bare konsentrere meg om EMDs 
prinsipputtalelser, da det dessverre ikke er plass til en analyse av domstolens konkrete 
rettskildebruk innenfor oppgavens rammer.  
 
Samtidig er det gode grunner til å hevde at menneskerettighetsdomstolens prinsipputtalelser 
uansett gir et tilfredsstillende bilde av hvordan EMD har tolket EMK artikkel 7. Det beste 
argumentet er nok at de generelle uttalelser som regel har større overføringsverdi enn 
domstolens konkrete rettskildebruk. Dette fordi EMD må forholde seg til de forskjellige 
landenes rettstradisjoner og særegne rettsanvendelsesregler når domstolen skal avgjøre om det 
foreligger et brudd på EMK artikkel 7.94 Av den grunn er prinsipputtalelsene i tidligere saker 
langt mer lettfattelige å anvende i nye saker hvor et annet land er part, sammenlignet med en 
parallelltolkning av et tidligere tilfelle.  
 
Dette kan også utledes av norsk rettspraksis. I Rt.2000 s.996 (Bøhler) påpekte Høyesterett blant 
annet at «[n]år det oppstår tvil om rekkevidden av EMDs avgjørelser, vil det være av betydning 
om disse bygger på et saksforhold som faktisk og rettslig kan jevnføres med det som foreligger 
til avgjørelse for den norske domstol».95 Prinsipputtalelsene vil i de fleste tilfellene være lettere 
å jevnføre sammenlignet med den konkrete rettskildebruken.96 Det samme understrekes av 
avgjørelsene i denne oppgavens analysedel. I ingen av de åtte avgjørelsene har Høyesterett vist 
til hvordan EMD konkret har anvendt EMK artikkel 7.97 Derimot har domstolen vist til 
menneskerettighetsdomstolens prinsipputtalelser i brorparten av avgjørelsene, eller til tidligere 
avgjørelser fra Høyesterett som har tatt utgangspunkt i samme praksis.  
 
Siden EMD ble opprettet i 1959, og særlig etter reformen av 1998, har 
menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandlet et omfattende antall saker hvor klageren 
har påberopt en overtredelse av konvensjonens artikkel 7. Et søk på domstolens database på 
nett gir 70 avgjørelser hvor legalitetsprinsippet har blitt aktualisert.98 Saken 
Navalnyye v. Russia fra 2017 er blant de nyeste avgjørelsene som dukker opp i søket, en sak 
hvor spørsmålet var om en fremtredende opposisjonspolitiker kunne straffedømmes for 

                                                
94 Aall (2018) s.25. 
95 Rt.2000 s.996 (Bøhler) s.1007-1008. 
96 Se også Solheim (2019) s.373. 
97 Se kap. 5.2. 
98 Søk gjort på hudoc.echr.coe.int, 22.11.2019, med søkeordene nullum crimen sin lege og nulla poena sine lege, 

avsagt av enten chamber eller grand chamber, blant avgjørelser tilgjengelig på engelsk.  
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bedrageri gjennom kommersielle kontrakter. På generelt grunnlag uttalte dommerne i saken 
blant annet følgende om adgangen til utvidende tolkninger: 
 
Article 7 of the convention is not confined to prohibiting the retroactive application of criminal 
law to the disadvantage of an accused. It also embodies, more generally, the principle that only 
the law can define a crime and prescribe a penalty (nummul crimen, nulla poena sine lege) and 
the principle that criminal law must not be extensively construed to the detriment of an accused, 
for instance by analogy. From these principles it follows that an offence must be clearly defined 
in law.99 
 
Tilsvarende uttalelse finnes i en rekke avgjørelser.100 Det viktig å merke seg bruken av ordet 
extensively, som kan oversettes til i stor utstrekning eller mye. Dersom formuleringen tas på 
ordet, legges det opp til at domstolene har en adgang til å tolke straffebestemmelser utvidende, 
bare ikke i stor utstrekning eller mye. Uttalelsen gir dermed uttrykk for at straffehjemlene ikke 
kan tolkes for utvidende, og at domstolene må ha en snever adgang til å vektlegge andre 
rettskildefaktorer i møte med lovens ordlyd. I samme avsnitt ga domstolen også uttrykk for at 
lovskravet «implies qualitative requirements, notably those of accessibility and 
forseeability».101 Begrepene kan oversettes til tilgjengelighet og forutberegnelighet, to hensyn 
som er bærende for EMDs vurdering av lovskravets konsekvenser for rettsanvendelsen.  
 
EMD nøyer seg ikke med å påpeke at straffehjemler ikke kan bli extensively contrued. 
Begrensningene på adgangen til å tolke straffebestemmelser utvidende eksemplifiseres deretter 
med analogier. Ved første øyekast er det nærliggende å tolke EMD dithen at analogier aldri 
kan tillates, men at det kan være adgang til å tolke straffehjemler utvidende. En slik tolkning er 
Kjølbro tilsynelatende uenig i. Etter å ha vist til et utvalg avgjørelser skriver han at «det kan 
næppe antages, at konventionen generelt udelukker domfældelse på grund af analogislutning til 
skade for den tiltalte, men i praksis vil der være grund til å udvise stor forsigtighed ved 
anvendelse af anaolgislutninger til skade for den tiltalte».102 Jeg antar at begrepet analogi har 
tilsvarende betydning på dansk som på norsk. Kjølbros uttalelse kan av den grunn tolkes dithen 
at EMD også har satt døren på gløtt for analogislutninger, ikke bare for utvidende tolkninger.  
 
I den sammenheng er det interessant å observere at Høyesterett tilsynelatende har tolket Kjølbro 
på en annen måte, da domstolen, med henvisning til Kjølbro, har gitt uttrykk for at 
legalitetsprinsippet «forbyr at straffebestemmelser blir tolket utvidende eller analogisk til skade 

                                                
99 Navalnyye v. Russia avsnitt 54.  
100 Se feks. Cantoni v. France, Baskaya and Okcuoglu v. Turkey, Konov v.Latvia  
101 Navalnyye v. Russia, avsnitt 54  
102 Kjølbro (2017) s.749. Tilsvarende uttalelse er også å finne i Kjølbro (2007) s.507. 
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for tiltalte».103 Den siterte uttalelsen til Kjølbro, og formuleringen Høyesterett har konstruert 
med henvisning til hans verk, er vanskelig å forene med hverandre. For forståelsen av praksis 
fra EMD velger jeg i det følgende å forholde meg til den siterte uttalelsen til Kjølbro, hvor 
EMDs avgjørelser tolkes dithen at EMK artikkel 7 ikke innebærer et absolutt forbud mot 
utvidende tolkninger.  
 
I Navalnyye v Russia, og i andre saker, har EMD også kommet med en rekke uttalelser om 
klarhetskravet, men som også får betydning for domstolens adgang til å tolke 
straffebestemmelser utvidende. I Vasiliauskas v Lithuania, som Høyesterett blant annet har vist 
til i HR-2019-900-A, heter det for eksempel at: 
 
It follows from these principles that an offence must be clearly defined in the law, be it national 
or international. This requirement is satisfied where the individual can know from the wording 
of the relevant provision – and, if need be, with the assistance of the courts’ interpretation of it 
and with informed legal advice – what acts and omissions will make him criminally liable.104 
 
Det er interessant å observere at domstolen trekker juridisk rådgivning inn i vurderingen av om 
hjemmelen er tilstrekkelig klar, og presiserer at vilkåret er oppfylt dersom tiltalte «with the 
assistance of the courts’ interpretation of it and with informed legal advice» kunne forutse 
hvilke handlinger som var straffbare. Formuleringen taler for at EMD vil kunne tillate utvidende 
tolkninger hvor rettstilstanden har vært klar nok til at tiltalte, med bistand fra den nasjonale 
domstolen, eller fra en jurist, kunne forstått hva som var straffbart eller ikke. Det kan for 
eksempel tenkes en situasjon hvor straffbarheten fremkom tydelig av tidligere rettspraksis, som 
en jurist enkelt kunne gitt rådgivning om. Det er viktig å merke seg at EMD samtidig stiller 
kvalitative krav til den eventuelle bistanden, ved at rådgivningen må være «informed». Om 
dette skriver Emberland, med bakgrunn i praksis fra før 2001, at det ikke er «nødvendig at 
rettsgrunnlaget alltid er forutsigbart for lekfolk» og at «man i visse tilfeller må søke profesjonell 
assistanse (advokathjelp o l) for å klarlegge sin rettslige stilling».105 
 
I samme avgjørelse utdyper EMD også at «[a]rticle 7 of the convention cannot be read as 
outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial 
interpretation from case to case, provided that the resultant development is consistent with the 
essence of the offence and could reasonably be foreseen».106 Sitatet, som er gjengitt i sin helhet 
i HR-2019-900-A, kan også gi grunn til å hevde at EMD i en viss grad åpner for utvidende 

                                                
103 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 21. 
104 Vasiliauskas v. Lithuania avsnitt 154.  
105 Emberland (2001) s.63. 
106 ibid. avsnitt 155.  
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tolkninger. Så lenge domstolen er consistent with the essence of the offence er tolkningen 
tillatelig. Formuleringen gir i alle fall ikke inntrykk av at forbudet gjelder absolutt. Begrepet 
judicial interpretation tilsier også at EMD ikke bare forholder seg til selve ordlydstolkningen, 
når de slår fast at domstolens tolkning må holde seg til gjerningsbeskrivelsens essence. Det er 
grunn til å tro at begrepet omfatter den tolkningsprosess som gjøres i lys av de øvrige 
rettskildefaktorene, som er denne oppgavens tema.  
 
Samlet gir EMDs generelle uttalelser uttrykk for at det vil kunne være en snever adgang til å 
tolke straffehjemler utvidende etter EMK artikkel 7. Uttalelsene kan ikke tas til inntekt for at 
det gjelder et absolutt forbud. Samtidig har domstolen gitt uttrykk for at hensynet til 
forutberegnelighet er bærende, og at utvidelser ikke kan tillates dersom de går på bekostning 
av borgerens mulighet til å forutse hvorvidt handlingen fører til straff eller ikke.  
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5 Høyesteretts avgjørelser 
5.1 Om analysen 
Denne oppgaven har sitt tyngdepunkt i en analyse av nyere høyesterettspraksis. På bakgrunn av 
fremstillinger i juridisk litteratur har jeg valgt å analysere avgjørelser fra 2009 og frem til i 
dag.107 Øie skriver at avgjørelsen inntatt i Rt.2009 s.780 (Derivat 1) «er første skritt i en markant 
praksisomlegging»,108 noe som gir grunnlag for å sette et skille her, og ikke tidligere.  
 
Mot denne avgrensningen kan det innvendes at også tidligere praksis er av betydning, på 
bakgrunn av de nevnte betraktninger om hvordan rettskildeprinsippene gror frem over tid. Da 
det virker å være enighet i litteraturen om at det er foretatt en innstramming,109 og at de fleste 
avgjørelsene fra tidligere enn 2009 ikke omtaler praksis fra EMD, som tilsynelatende er en 
sentral årsak til den gjennomførte innstrammingen, velger jeg å konsentrere analysen om 
avgjørelser fra den «markante praksisomleggingen» og frem til i dag.  
 
Jeg har brukt Lovdata som redskap for å finne frem til de utvalgte avgjørelsene. Ved hjelp av 
Lovdatas søkemotor har jeg gjort et søk på strafferettslige avgjørelser avsagt av Høyesterett i 
tidsrommet 01.01.2009 til 01.11.2019. Jeg har søkt på avgjørelser hvor Høyesterett enten har 
vist til Grl. § 96 eller EMK artikkel 7, og hvor ett av følgende søkeord har forekommet: 
legalitetsprinsipp, lovskrav, lovkrav, klarhetskrav, hjemmelskrav og utvid. Totalt finnes det 47 
avgjørelser i Lovdatas databaser med nevnte premisser.110  
 
Med inspirasjon fra Tobiassen har jeg foretatt en «egnethetsvurdering» av de 47 avgjørelsene 
som dukket opp i søket.111 Vurderingen har hatt som formål å finne avgjørelsene hvor det er 
mulig å identifisere hvordan Høyesterett isolert har tolket lovens ordlyd, hvor domstolen har 
ment at den beviste handlingen faller utenfor ordlyden slik dommerne har tolket den, og hvor 
spørsmålet deretter ble om andre rettskildefaktorer kunne tale for at straffehjemmelen ble tolket 
utvidende. 
 
Av den grunn sørger egnethetsvurderingen for at mange av de 47 avgjørelsene ikke vil bli 
behandlet nærmere i denne oppgaven. Blant annet gjelder dette flere av avgjørelsene hvor 
Høyesterett har vurdert klarhetskravet, og ikke adgangen til å tolke straffehjemlene utvidende. 
De omtalte avgjørelsene fra 2019 er eksempler på dette. Det samme er nevnte 
Rt.2012 s.238 (Stedatter).112 Etter å ha konkludert at lovens ordlyd åpnet for flere alternative 

                                                
107 November 2019. 
108 Øie (2015) s.518.  
109 Se f.eks. Frøberg (2015) s.66-68, Andenæs (2016) s.121-123, Øie (2015) s.515-521. 
110 Søk gjort på lovdata.no/pro, 15.11.2019. 
111 Tobiassen (2019) s.43. 
112 Se kapittel 2.2.1. 
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tolkninger, valgte dommerne, i lys av de øvrige rettskildefaktorene, å falle ned på ett av 
alternativene.113 Av den grunn er ikke avgjørelsen et eksempel på en utvidende tolkning etter 
denne oppgavens definisjon.  
 
Etter å ha gjennomført egnethetsvurderingen sitter jeg igjen med åtte avgjørelser hvor adgangen 
til utvidende tolkninger har blitt behandlet inngående. På den bakgrunn kan det hevdes at 
analysen gir et godt bilde av hvordan Høyesterett har forholdt seg til legalitetsprinsippet som 
skranke for hvordan øvrige rettskildefaktorer skal vektes i møte med lovens ordlyd. Samtidig 
foreligger det en viss feilmargin. Det er sannsynlig at det finnes relevante avgjørelser som har 
blitt borte på veien, enten ved at avgjørelsen ikke inneholder noen av de utvalgte søkeordene, 
eller at det hefter mangler ved den gjennomførte egnethetsvurderingen. I så måte er det en 
trygghet at utvalget samsvarer med avgjørelsene som er trukket frem i juridisk litteratur.114 
 
I analysen ønsker jeg å kartlegge hvordan Høyesterett har forholdt seg til utvidende tolkninger 
i straffesaker. Av den grunn er det av interesse å identifisere det Høyesterett har sagt på generelt 
grunnlag om adgangen til utvidende tolkninger, men også å analysere hvordan domstolen har 
anvendt rettskildefaktorene med og mot hverandre. Fokuset vil ligge på å identifisere 
Høyesteretts ordlydstolkning, for så å undersøke hvordan domstolen har vektet ordlyden mot 
de øvrige rettskildefaktorene. Som det fremgår av begrepsavklaringene i kapittel 1.3 ønsker jeg 
derimot ikke å kommentere hvordan Høyesterett har sluttet argumenter fra de forskjellige 
rettskildefaktorene. Det er vektingen av argumentene som er tema, og som vil gi nyttige 
opplysninger som kan bidra til å svare på oppgavens problemstilling.  
 
5.2 Analysen av avgjørelsene 
5.2.1 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) 
I Rt.2009 s.780 (Derivat 1) behandlet Høyesterett et spørsmål om stoffet gammabutyrolakton 
(GBL) kunne regnes som et «derivat» av stoffet gammahydroksybutyrat (GHB), og om 
innførsel av stoffet derfor kunne straffes etter narkotikaforskriften § 2. På gjerningstidspunktet 
stod GHB, men ikke GBL, på narkotikalisten. Narkotikaforskriften var gitt med hjemmel i 
legemiddelloven § 22.  
 
Med støtte fra de øvrige dommerne valgte dommer Skoghøy å vise til EMK artikkel 7, og ikke 
til Grl. § 96, for så å gjøre rede for lovskravets innhold etter praksis fra EMD.115 Med henvisning 
til Kjølbro ga dommerne uttrykk for at legalitetsprinsippet «forbyr at straffebestemmelser blir 

                                                
113 Rt.2012 s.387 (Stedatter), avsnitt 22. 
114 Se feks. Andenæs (2016) s.121-123, Jacobsen (2019) s.546 og Frøberg (2015) s.56-62. 
115 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 21. 
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tolket utvidende eller analogisk til skade for tiltalte».116 Selv om Kjølbro også kan tas til inntekt 
for det motsatte,117 tolker jeg Høyesteretts uttalelse som et uttrykk for at det gjelder et absolutt 
forbud mot utvidende tolkninger.118 
 
Etter å ha slått fast utgangspunktet om at straffehjemlene ikke kan tolkes utvidende, gikk 
Skoghøy over til å presisere at det må «fremgå av straffebestemmelsens ordlyd, eventuelt 
supplert med de presiseringer som måtte følge av rettspraksis, hvilke handlinger eller 
unnlatelser som rammes».119 Kommentaren kan tolkes som en åpning for utvidende tolkninger 
likevel, dersom utvidelsen støttes av rettspraksis. En annen måte å tolke uttalelsen på er at det 
åpnes for å tillate presiserende tolkninger, og at rettspraksis inviteres inn i vurderingen av 
hvilket tolkningsalternativ rettsanvenderen skal falle ned på. I lys av den nevnte 
prinsipputtalelsen om at utvidende tolkninger forbys, er det en slik forståelse som har de beste 
grunner for seg.  
 
Med den bakgrunn slo dommer Skoghøy fast at det måtte tas utgangspunkt i den «kjemiske 
derivatdefinisjonen», og selv om Høyesterett la til grunn at det relativt enkelt var mulig å lage 
GHB av GBL, kunne ikke dommerne si at GBL kunne avledes av GHB «ved ombytting av 
atomer eller atomgrupper», i henhold til definisjonen.120 Etter Høyesteretts ordlydstolkning 
kunne GBL av den grunn ikke regnes som et derivat av GHB.121 Spørsmålet ble deretter om 
andre rettskildefaktorer kunne tilsi at straffehjemmelen skulle tolkes utvidende, slik at 
innførselen av GBL kunne straffes likevel.  
 
Etter å ha tolket ordlyden viste Høyesterett til rettskilder det er nærliggende å klassifisere som 
forvaltningspraksis.122 Statens legemiddelverk, som er etaten med ansvar for å fastsette 
innholdet i narkotikaforskriften, hadde ved to forskjellige anledninger opplyst at de forstod 
begrepet derivat slik at GBL var et derivat av GHB, og at innførsel av GBL kunne straffes. 
Opplysningene forelå i form av et brev og en pressemelding. Motsatt ga kriminalpolitisentralen 
i et brev til statsadvokaten i Oslo uttrykk for at de forstod begrepet slik at GBL ikke var omfattet 
likevel. Forskjellige organer hadde dermed gitt motstridende opplysninger om hvordan 
bestemmelsen skulle forstås.   
 

                                                
116 l.c.  
117 Kjølbro (2017) s.749. 
118 Se kap. 4.2. 
119 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 21. 
120 ibid. avsnitt 29. 
121 ibid. avsnitt 30. 
122 ibid. avsnitt 24 og 25.  
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Høyesterett viste deretter til at derivat-bestemmelsens formål var å «fange opp nye, tidligere 
ukjente kjemiske forbindelser av stoffer som står på narkotikalisten, og som enten lettvint lot 
seg tilbakeføre, eller som i seg selv hadde liknende narkotiske egenskaper som de stoffer som 
er oppført».123 Formålet ble utledet av en «opplysning» gitt av Helsedirektoratet til Asker og 
Bærum politikammer i januar 1988.124  
 
Deretter påpekte dommer Skoghøy at hensynet til «effektiv rettshåndhevelse» talte for 
domfellelse, dette fordi GHB stod på narkotikalisten, og at GBL «ved en enkel kjemisk 
reaksjon» kunne omdannes til GHB.125 Hensynet til effektiv rettshåndhevelse slekter på det som 
ellers i denne oppgaven blir kalt straffverdighet. Da bruk av hensynet ville representere en 
«klart utvidende fortolkning av bestemmelsen» var det derimot ikke adgang til å forstå 
bestemmelsen slik.126 Rettens konklusjon ble dermed at legalitetsprinsippet stod i veien for at 
derivat-vilkåret kunne tolkes på en annen måte enn Høyesteretts opprinnelige ordlydstolkning, 
og at innførselen av den grunn ikke kunne straffes.  
 
På domstidspunktet forelå det dermed ikke et overbevisende repertoar av autoritative 
rettskildefaktorer som talte for at bestemmelsen skulle tolkes utvidende. Høyesteretts 
ordlydstolkning, samt deler av den relevante forvaltningspraksisen talte for frifinnelse, mens 
hensynet til «effektiv rettshåndhevelse», formålsbetraktninger og en annen del av 
forvaltningspraksisen talte for domfellelse. Argumentene ble ikke funnet tungtveiende nok til å 
utvide bestemmelsens nedslagsfelt, som sørget for at gjerningspersonen ble frifunnet etter 
tiltalen.  
 
5.2.2 Rt.2010 s.481 (Derivat 2) 
10 måneder senere ble Høyesterett forelagt en temmelig lik sak. I avgjørelsen inntatt i 
Rt.2010 s.481 (Derivat 2) var spørsmålet om stoffet benzodiazepinet fenazepam kunne regnes 
som et derivat av stoffer som betegnes som benzodiazepiner, herunder diazepam, som stod på 
narkotikalisten.  
 
Også i denne avgjørelsen ble det vist til EMK artikkel 7 som legalitetsprinsippets grunnlag, 
fremfor Grl. § 96.127 I sitt resonnement sluttet Høyesterett seg til deler av lagmannsrettens 
rettsbelæring, hvor det ble redegjort for adgangen til utvidende tolkninger.128 Uttalelsene 
tilsvarer langt på vei de som er å finne i forløperen fra 2009, som gjengitt ovenfor. I tillegg 

                                                
123 ibid. avsnitt 24.  
124 l.c. 
125 ibid. avsnitt 31. 
126 l.c. 
127 Rt.2010 s.481 (Derivat 2) avsnitt 22. 
128 ibid. avsnitt 23 og 24. 
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valgte dommerne å føye til at «det gjelder et ganske strengt lovkrav» for straffesaker etter 
EMK artikkel 7.129 
 
I den konkrete vurderingen baserte retten avgjørelsen på de samme rettskildefaktorene som i 
Rt.2009 s.780 (Derivat 1), samtidig som avgjørelsen fra 2009 naturligvis også ble omtalt, blant 
annet for å gi uttrykk for at det er den kjemiske definisjonen av «derivat» som må legges til 
grunn, og at formålet med bestemmelsen var å «fange opp nye, tidligere ukjente kjemiske 
forbindelser».130 
 
Ordlydstolkningen ble derimot underlagt nærmere behandling. I motsetning til avgjørelsen 
inntatt i Rt.2009 s.780 (Derivat 1) ble det løftet frem at det heller ikke i kjemien forelå en klar 
definisjon av begrepet derivat. Dels ble begrepet brukt om «likhet mellom stoffer», dels om et 
stoff som er «laget, eller avledet, av et annet stoff».131 På tross av dette, som ikke hadde blitt 
problematisert i den første avgjørelsen, kom dommerne enstemmig til at forskriftens § 2 måtte 
tas på ordet når den bestemmer at stoffet må være et derivat av et middel som er oppført på 
narkotikalisten. Ordet av ble dermed tillagt vesentlig vekt da domstolen konkluderte med en 
tilsvarende ordlydstolkning som i saken av 2009.132   
 
Selv om det ble utvist større tvil om hvordan begrepet «derivat» skulle forstås denne gangen, 
er det ikke grunn til å hevde at lovskravet ble anvendt strengere her enn i saken fra 2009. I 
begge avgjørelsene tolket Høyesterett ordlyden likt, og hensynet til effektiv rettshåndhevelse 
ble ikke funnet tungtveiende nok til at ordlyden kunne tolkes utvidende. På sett og vis stod 
Høyesterett enda tryggere i sin anvendelse av prinsippet i Derivat 2, fordi dommerne kunne 
lene seg på Derivat 1. Avgjørelsene illustrerer likevel på ganske lik måte hvordan domstolen 
har vektet sin egen ordlydstolkning mot andre relevante rettskildefaktorer. 
 
5.2.3 Rt.2011 s.469 (Samboer) 
Spørsmålet i saken inntatt i Rt.2011 s.469 (Samboer) var om tiltalte kunne straffes etter 
straffeloven (1902) § 219 for mishandling av sin tidligere samboer. Bestemmelsen slo fast at 
mishandling mot «tidligere eller nåværende ektefelle» kunne føre til straff. Innledningsvis 
knyttet retten følgende kommentarer til lovskravets innhold:  
 
En slik utvidelse av straffansvaret, sammenlignet med det som følger av ordlyden i § 219, må 
ha hjemmel i lov. Jeg viser til Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7, jf. Rt.2009 s.780 avsnitt 21. 

                                                
129 ibid. avsnitt 22. 
130 ibid. avsnitt 21. 
131 ibid. avsnitt 20.  
132 ibid. avsnitt 21. 
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Straffverdighet, eller andre reelle grunner som kan tale for å sidestille tidligere samboere med 
tidligere ektefeller, er ikke tilstrekkelig.133  
 
Denne gangen valgte Høyesterett å vise til både Grl. § 96 og EMK artikkel 7, samt å presisere 
at «straffverdighet, eller andre reelle grunner» ikke er tilstrekkelig til å utvide bestemmelsens 
nedslagsfelt.134 Der dommerne i Rt.2009 s.780 (Derivat 1) ga uttrykk for at legalitetsprinsippet 
«forbyr at straffebestemmelser blir tolket utvidende», valgte dommerne denne gangen å 
presisere at hensynet til straffverdighet må vike i møte med lovens ordlyd.135 Samtidig er det 
verdt å merke seg at det ikke eksplisitt ble vist til nevnte formulering fra 
Rt.2009 s.780 (Derivat 1). 
  
Ved å slå fast at en likestilling av begrepene «ektefelle» og «samboer» ville innebære en 
«utvidelse av straffansvaret», ga dommer Bårdsen, med støtte fra de andre dommerne, eksplisitt 
uttrykk for hvordan Høyesterett mente ordlyden måtte forstås.136 På den annen side fremkom 
det av straffeloven (1902) § 5 tredje ledd at «når to personer bor sammen under 
ekteskapslignende forhold, likestilles det med ekteskap». Samtidig fulgte det av forarbeidene 
til § 219 at krenkelser av «tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer» ble omfattet av 
bestemmelsen.137  Forarbeidene viste til reguleringen i § 5 tredje ledd til støtte for sin forståelse 
av ordlyden i § 219. Samme tolkning fremkom også av forarbeidene til straffeloven av 2005, 
som enda ikke hadde trådt i kraft. På den bakgrunn trakk Høyesterett slutningen at «lovgiver 
har ønsket at § 219 også skal gjelde for mishandling av en tidligere samboer», og at lovgiver 
«har ment at dette følger av § 5 tredje ledd».138 
 
Tiltalte ble likevel frifunnet etter tiltaleposten. På tross av at lovgiver mente at tidligere 
samboere ble likestilt med tidligere ektefeller gjennom reguleringen i § 5 tredje ledd, kom 
Høyesterett til at forholdet ikke fremgikk tydelig nok av lovteksten, slik retten mente at 
ordlyden måtte forstås.139 I tillegg til den innledende ordlydstolkningen viste dommer Bårdsen 
til at § 5 tredje ledd definerer «nogens nærmeste», der den formulering måtte fremkomme av 
loven. Et slikt begrep var ikke å finne i straffeloven § 219. Bårdsen viste også til forarbeidene 

                                                
133 Rt.2011 s.469 (Samboer) avsnitt 9.  
134 l.c. 
135 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 21. 
136 l.c.  
137 ibid. avsnitt 10.  
138 ibid. avsnitt 12.  
139 ibid. avsnitt 14.  
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til § 5 tredje ledd, som støttet denne tolkningen.140 I tillegg lente dommerne seg på at samme 
forståelse fremkom i juridisk litteratur.141 
 
Avgjørelsen inntatt i Rt.2011 s.469 (Samboer) skiller seg dermed fra Derivat-sakene, og som 
sådan fra samtlige av avgjørelsene i denne analysen. Selv om dommerne mente at bestemmelsen 
i § 5 tredje ledd ikke definerte begrepene inntatt i § 219, ga forarbeidene tydelig uttrykk for 
hvordan lovbestemmelsene var ment. For Høyesterett var det ikke tvilsomt hva lovgiver 
intenderte, og at lovgiver til og med mente at forholdet fremgikk av lovens ordlyd. Det må 
kunne antas at hensynene til straffverdighet og likhet også talte for at mishandling av tidligere 
samboer skulle straffes etter bestemmelsen, uten at dommer Bårdsen uttrykkelig nevnte 
hensynene i sitt resonnement. Hensynene, og de klare uttalelsene i lovens forarbeider, var 
likevel ikke nok til å utvide bestemmelsens virkeområde på tvers av rettens forståelse av lovens 
ordlyd.   
 
I sin omtale av Rt.2011 s.469 (Samboer) trekker Frøberg frem to grunner til at avgjørelsen 
likevel ikke bidrar til å avklare hvorvidt det er adgang til å tolke straffebestemmelser 
utvidende.142 For det første poengterer han at lovgiver feilaktig hadde forutsatt at det forelå 
tilstrekkelig lovfesting av likestillingen gjennom § 5 tredje ledd, og at forutsetningen viser at 
lovgiver egentlig var enige i at det krevdes lovhjemmel for at samboere skulle straffes etter 
§ 219. Innvendingen gjelder hvordan Høyesterett har sluttet argumenter fra lovens ordlyd, og 
behandles ikke nærmere her.143 Uansett om det hefter feil ved slutningsprosessen gir vektingen 
av de forskjellige rettskildefaktorene informasjon om Høyesteretts forståelse av adgangen til å 
tolke straffebestemmelser utvidende.  
 
For det andre hevder Frøberg at domstolene generelt har vært tilbakeholdene med å tolke 
lovbestemmelser som gjelder for ektefeller slik at de også får anvendelse for samboere, og 
dermed at andre hensyn ligger til grunn for Høyesteretts vegring fra å gi ordlyden «tidligere 
ektefelle» anvendelse for en tidligere samboer.144 Selv om Høyesterett ikke uttrykkelig ga 
problematikken oppmerksomhet, er det grunn til å merke seg den generelle tilbakeholdenheten 
domstolene har vist når det kommer til likestilling av ektefeller og samboere. I sin bok 
Rettskildelære skriver Eckhoff at han «forstår godt at dommere kvier seg for å drive 
rettsskapende virksomhet på dette felt. For de ville da bli stilt overfor en mengde vanskelige 
spørsmål som til dels er politisk kontroversielle».145 Perspektivet kan tenkes å bidra noe til å 

                                                
140 ibid. avsnitt 16. 
141 ibid. avsnitt 18.  
142 Frøberg (2015) s.59. 
143 Se begrunnelse i kap. 5.1. 
144 Frøberg (2015) s.59. 
145 Eckhoff (2001) s.139.  



31 
 

svekke avgjørelsens argumentasjonsverdi i en diskusjon om begrensningene som ligger på 
domstolens adgang til å tolke straffehjemler utvidende.  
 
Det er likevel vanskelig å komme utenom at Høyesterett valgte å sette lovgivers intensjon, og 
hensynet til straffverdighet, til side for hvordan de selv mente lovens ordlyd måtte forstås. På 
grunn av domstolens generelle vegring med å sette likhetstegn mellom ektefeller og samboere, 
er det derimot viktig å utvise noe forsiktighet med å tillegge avgjørelsen alt for stor betydning 
som grunnlag for gjeldende rett.  
 
5.2.4 Rt.2012 s.313 (Selvvasking) 
Ett av flere spørsmål i saken inntatt i Rt.2012 s.313 (Selvvasking) var om tiltalte kunne straffes 
etter straffeloven (1902) § 317 annet ledd, som gjorde det straffbart å skjule eller tilsløre hvor 
utbyttet fra en straffbar handling «han selv har begått» befant seg. Det var på det rene at tiltalte 
hadde skjult utbytte fra en straffbar handling. Samtidig fant retten det bevist at tiltaltes 
sikringshandlinger, som innebar å skjule utbyttet, ble gjort forut for den straffbare handlingen 
som ga økonomisk gevinst. Spørsmålet ble dermed om valget av fortidsformen «har begått» 
skulle tas på ordet, og at forholdet ikke kunne straffes etter bestemmelsen fordi 
sikringshandlingen ble gjort i tiden før den straffbare handlingen, og ikke etter. I første ledd, 
som gjaldt hvitvasking, var det ikke spesifisert at sikringshandlingen måtte ha blitt gjort forut 
for lovbruddet.  
 
I sitt resonnement valgte Høyesterett å presisere ytterligere hvilke rettskildefaktorer som måtte 
vike i møte med lovens ordlyd, og uttalte følgende: 
 
Det er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon 
ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven. Jeg viser til lovskravet i Grunnloven § 96 og i 
EMK artikkel 7, slik dette er forstått blant annet i Rt.2011 s.469. Av særlig interesse er avsnitt 
9 og 12 i dommen, hvor det fremheves at straffbarheten må følge av loven, og at manglende 
støtte i ordlyden ikke avhjelpes ved at forholdet er klart straffverdig, og at lovgiver utvilsomt 
ønsket å ramme det.146 
 
Blant avgjørelsene i denne analysen er spissformuleringen enestående, sett bort ifra at 
Høyesterett har gjentatt formuleringen ordrett ved to anledninger.147  Der hvor domstolen på 
generelt grunnlag oppstilte et forbud mot utvidende tolkninger i Rt.2009 s.780 (Derivat 1), og 
hvor normen ble presisert til å gå utover hensynet til straffverdighet i Rt.2011 s.469 (Samboer), 
valgte Høyesterett i Rt.2012 s.313 (Selvvasking) å spissformulere at både lovgivers intensjon 

                                                
146 Rt.2012 s.313 (Selvvasking), avsnitt 29. 
147 Rt.2012 s.1211 (Blogg) og Rt.2014 s.238 (Høna Tiger). 



32 
 

og hensynet til straffverdighet vil bli trumfet av lovens ordlyd. Dommerne lente seg riktignok 
på den konkrete rettskildebruken i Rt.2011 s.469 (Samboer), men det er likevel først i 
Rt.2012 s.313 (Selvvasking) at Høyesterett valgte å formulere seg på denne måten.   
 
I den foreliggende saken gjorde dommer Bårdsen det klart at en ordlydstolkning «isolert sett» 
tilsa at handlingene ikke var straffbare. Spørsmålet ble deretter om andre rettskildefaktorer 
kunne tilsi at straffebestemmelsen skulle tolkes utvidende, et spørsmål Høyesterett relativt 
enkelt kunne besvare benektende. I forarbeidene var det lite å hente, annet enn departementets 
konstatering av at det ikke var meningen å vedta strengere regler enn de som fremkom av FN-
konvensjonen som påla Norge et straffebud som dette.148 All den tid lovgiver ikke hadde uttrykt 
noe ønske om å straffelegge flere tilfeller enn det som fulgte av FN-konvensjonen, var det heller 
ikke mulig for domstolen å argumentere for at forholdet var straffverdig. Utover dette hadde 
ikke dommerne andre rettskildefaktorer å vise til som kunne tale for en utvidende tolkning.    
 
Høyesterett stod dermed på trygg grunn da de konkluderte at sikringshandlingen ikke ble 
omfattet av bestemmelsen, og at tiltalte ikke kunne dømmes etter tiltaleposten. Av den grunn 
er det interessant å observere at dommer Bårdsen følte seg kallet til å spissformulere normen i 
premissene, en spissformulering Høyesterett ikke hadde behov for i den konkrete saken.  
 
5.2.5 Rt.2012 s.752 (Helikopterlanding) 
I avgjørelsen inntatt i Rt.2012 s.752 (Helikopterlanding) behandlet Høyesterett et spørsmål om 
en pilot kunne straffes for å holde et helikopter svevende 15 meter over bakken i utmark i 
mellom fem og ti minutter. Helikopteret skulle hente en hjorteskrott som var blitt felt av et 
jaktlag. Etter motorferdselloven § 12 jf. § 3 var motorferdsel i utmark uten tillatelse straffbart. 
Det var på det rene at piloten ikke hadde noen slik tillatelse. Lovens begrep «motorferdsel» var 
nærmere definert som «landing og start med motordrevet luftfartøy». Sakens springende punkt 
ble dermed om pilotens handlinger ble omfattet av lovens begrep «landing».  
 
Som i avgjørelsene inntatt i Rt.2011 s.469 (Samboer) og Rt.2012 s.313 (Selvvasking) valgte 
dommer Bergsjø, med støtte fra de andre dommerne, å vise til både EMK artikkel 7 og 
Grl. § 96.149 Dommer Bergsjø valgte derimot å se bort fra de to nevnte avgjørelsene, og knyttet 
heller resonnementet til Rt.2009 s.780 (Derivat 1), samt praksis fra EMD. Selv om det ble vist 
til Rt.2009 s.780 (Derivat 1), unngikk Høyesterett å vise til prinsipputtalelsen hvor utvidende 
tolkninger forbys.150 Etter å ha sitert storkammeravgjørelsen av 17. mai 2010 Konov v. Latvia, 
uttalte retten følgende: 

                                                
148 ibid. avsnitt 28. 
149 Rt.2012 s.752 (Helikopterlanding) avsnitt 25. 
150 Se kap. 5.2.1. 
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EMD oppstiller her et krav om tilgjengelighet og forutsigbarhet. For at hjemmelskravet skal 
anses oppfylt, må den aktuelle straffebestemmelsen være tilgjengelig for allmennheten. Den må 
videre være så klar at det i de fleste tilfeller ikke vil være tvil om hvorvidt en handling rammes 
av regelen, slik at det er mulig å forutse at straff kan bli konsekvensen av at regelen brytes.151 
 
Uttalelsen er et eksempel på hvordan Høyesterett har satt terskelen for adgangen til å tolke 
straffebud utvidende ved å stille krav til bestemmelsens klarhet. Høyesterett brukte verken 
begrepet utvidende tolkning eller analogi, men ga likevel informasjon om begrensningene som 
ligger på domstolens adgang til å tolke lovens ordlyd utvidende. At det ikke kan være noen «tvil 
om hvorvidt en handling rammes av regelen», må bety at domstolene ikke kan tolke 
bestemmelsen for utvidende. Det samme fremkommer av fokuset på «forutsigbarhet» og at det 
må være «mulig å forutse at straff kan bli konsekvensen av at regelen brytes».  
 
Ved å slå fast at «det ikke foreligger en «landing» før et luftfartøy har berørt bakken» ga 
dommer Bergsjø, med støtte fra de andre dommerne, uttrykk for hvordan ordlyden isolert måtte 
tolkes.152 En «naturlig språklig forståelse» tilsa at handlingen ikke kunne føre til straff.153  
Spørsmålet ble deretter om det forelå andre rettskildefaktorer som kunne tale for at 
bestemmelsen skulle tolkes utvidende. 
 
På den ene siden ga forarbeidene uttrykk for at begrepet «landing» måtte innebære berøring av 
bakken. På den andre siden viste Høyesterett til en uttalelse i Miljøverndepartementets 
proposisjon, hvor departementet gjorde det klart at bestemmelsen også måtte omfatte «det 
tilfellet hvor helikopteret står i luften like over bakken i den hensikt å losse og/eller laste 
personer og/eller gods».154 Av den grunn uttalte retten at det var uklart om forarbeidene ga 
holdepunkter «for å tøye begrepet «landing» så langt at vårt tilfelle omfattes».155  
 
Deretter viste dommerne til formålsbestemmelsen i § 1, som kunne tas til inntekt for en vid 
forståelse av begrepet «landing», for å «verne om naturmiljøet og fremme trivselen».156 
Argumentets vekt måtte imidlertid lide av at loven gjorde unntak fra forbudet mot motorferdsel 
i utmark av helt andre hensyn, herunder næringsinteresser og nødvendig persontransport til 
eiendommer. Som følge av påtalemyndighetens anførsel ble det også vist til forskrift om 
lufttrafikkregler § 3-5, som bestemte at minstehøyde for ferdsel i utmark var 150 meter. Da 

                                                
151 ibid. avsnitt 26. 
152 ibid. avsnitt 24. 
153 l.c.  
154 ibid. avsnitt 19.  
155 ibid. avsnitt 20. 
156 ibid. avsnitt 21. 
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regelverket uansett gjorde noen unntak for helikoptre, fant ikke retten grunn til å legge vekt på 
bestemmelsen.   
 
Etter å ha presentert de nevnte argumentene, ordlydstolkningen, uttalelsene i forarbeidene, 
lovens formål og forskriften om lufttrafikkregler, konkluderte Høyesterett med følgende:  
 
Lovteksten, lest i sammenheng med forarbeidene, tilsier at begrepet «landing» også omfatter 
situasjoner der man direkte fra bakken – uten å sette helikopteret ned – kan utføre de samme 
laste- og losseoperasjoner som ved bakkelanding. Men lengre enn dette er det ikke grunnlag 
for å gå, og § 2 rammer etter mitt syn ikke aktiviteter i større høyde over bakken.157 
 
Høyesterett kom dermed til at bestemmelsen ikke kunne tolkes så utvidende at den tiltalte 
helikopterpiloten kunne straffes. Det er likevel interessant å observere at retten uttrykkelig 
åpnet for å legge en annen forståelse til grunn enn det som fremkom av dommernes 
ordlydstolkning. I sin argumentasjon var dommer Bergsjø klar på at ordlyden isolert måtte 
tolkes slik at helikopteret måtte berøre bakken for at det skulle foreligge en «landing». Etter å 
ha lest forarbeidene sluttet han, med støtte av de de andre dommerne, at «landing» også måtte 
omfatte tilfeller hvor helikopteret har vært like ved å berøre bakken, men hvor det ikke har vært 
fysisk kontakt.  
 
For det materielle spørsmålet er det nærliggende å betrakte uttalelsen som et obiter dictum, da 
den utvidende tolkningen ikke får konsekvenser for sakens utfall. Selv om obiter dicta 
tilsynelatende tillegges mindre vekt enn ratio decidendi, tjener tolkningen likevel som eksempel 
på Høyesteretts bruk av lovens forarbeider som rettskildefaktor imøte med lovens ordlyd. 
Domstolens vekting av uttalelsene i forarbeidene må kunne karakteriseres som en utvidende 
tolkning, som innebærer at dommen skiller seg fra de øvrige avgjørelsene i denne analysen.  
 
5.2.6 Rt.2012 s.1211 (Blogg) 
I kjennelsen inntatt i Rt.2012 s.1211 (Blogg) behandlet Høyesteretts ankeutvalg et spørsmål om 
en person kunne varetektsfengsles fordi vedkommende hadde oppfordret til drap av 
polititjenestemenn på en blogg. Straffeloven av 1902 § 140 gjorde det straffbart å «offentlig» 
oppfordre til slike handlinger. Etter lovens § 7 ble en ytring regnet som offentlig dersom den 
ble fremsatt ved utgivelse av «trykt skrift». Videre ble «trykt skrift» definert som skrift, 
avbildning eller lignende som «mangfoldiggjøres ved trykken eller paa anden kemisk eller 
mekanisk maade» jf. § 10. Spørsmålet for ankeutvalget var dermed om ytringer på en blogg var 
fremsatt «offentlig», slik at tiltalte kunne straffes etter bestemmelsen. Ankeutvalget delte seg i 
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to fraksjoner. Flertallet på to dommere kom til at ytringene ikke kunne omfattes, og at forholdet 
ikke kunne straffes etter bestemmelsen.  
 
I motsetning til avgjørelsen inntatt i Rt.2012 s.752 (Helikopterlanding) valgte Høyesterett å vise 
til avgjørelsene inntatt i Rt.2011 s.469 (Samboer) og Rt.2012 s.313 (Selvvasking), samt å vise 
til både EMK artikkel 7 og Grl. § 96.158 Prinsipputtalelsen fra Selvvasking-avgjørelsen ble 
gjengitt i sin helhet.159 
 
Flertallet konkluderte at blogginnlegg falt «klart utenfor ordlyden»,160 og ga dermed uttrykk for 
hvordan de mente ordlyden måtte tolkes. Spørsmålet ble så om det forelå andre 
rettskildefaktorer som kunne tilsi at det likevel var adgang til å anvende bestemmelsen på 
sakens faktum, altså om det var adgang til å tolke straffehjemmelen utvidende.   
 
Forarbeidene til strl. §§ 7, 10 og 140 ga ingen nærmere veiledning. Flertallet mente derimot at 
forarbeidene til bestemmelsen om hatefulle ytringer i § 135a kunne tas til inntekt for at «ytringer 
på internett anses å falle utenfor definisjonen av begrepet».161 Av den grunn konkluderte 
flertallet at «lovgiver i forskjellige sammenhenger synes å ha forutsatt at formidling via internett 
ikke omfattes av definisjonen trykt skrift».162 Lovens for- og etterarbeider kunne dermed tas til 
inntekt for en forståelse tilsvarende den ordlydstolkning flertallet allerede hadde lagt til grunn, 
og kunne ikke brukes som argument for en utvidende tolkning.  
 
På den annen side uttalte flertallet at siktelsen omfatter ytringer som «klart er straffverdige».163 
I tillegg ble det trukket frem at «formålsbetraktninger» tilsa at ytringer fremsatt på internett 
skulle likestilles med ytringer fremsatt i trykt skrift.164 Formålsbetraktningen og hensynet til 
straffverdighet talte dermed for en utvidende tolkning. I møte med flertallets ordlydstolkning, 
og uttalelsene i både for- og etterarbeider, ble rettskildefaktorene derimot ikke funnet vektige 
nok til at siktede kunne varetektsfengsles.  
 
Der dommerne Matningsdal og Bergsjø mente at ordlyden ikke omfattet publisering av ytringer 
på internett, mente dissenterende dommer Noer at § 10 første ledd var «såpass vidt formulert at 
bestemmelsen må sies å kunne omfatte den typen elektronisk massespredning av informasjon 

                                                
158 Rt.2012 s.1211 (Blogg) avsnitt 18. 
159 Se kapittel 5.2.4. 
160 Rt.2012 s.1211 (Blogg) avsnitt 19. 
161 ibid. avsnitt 21. 
162 l.c. 
163 ibid. avsnitt 22.  
164 l.c. 
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som denne saken gjelder».165 For mindretallet ble spørsmålet dermed om de øvrige 
rettskildefaktorene kunne tale for en innskrenkende tolkning, slik at forholdet ikke skulle føre 
til straff. Legalitetsprinsippet setter ikke tilsvarende begrensninger for innskrenkende 
tolkninger av straffehjemler. Av den grunn gir dommer Noers vekting av rettskildefaktorene 
lite informasjon for denne oppgavens problemstilling. 
 
For denne oppgavens vedkommende er det først og fremst av interesse at hensynet til 
straffverdighet måtte vike i møte med Høyesteretts ordlydstolkning, en tolkning flertallet fant 
støtte for i lovens forarbeider. På grunn av Høyesteretts slutning fra forarbeidene skiller 
rettskildebruken seg fra de andre avgjørelsene som blir behandlet i denne analysen. Med 
uttalelser i forarbeidene til støtte for ordlydstolkningen var det ikke vanskelig for flertallet å 
frifinne siktede, på tross av at hensynet til straffverdighet talte for domfellelse.   
 
5.2.7 Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) 
Spørsmålet i avgjørelsen inntatt i Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) var om en bonde kunne straffes 
for å ha avlivet en hønsehauk som angrep en av hans høner, ved navnet Tiger.166 Etter 
naturmangfoldloven § 15 jf. § 75 var avliving av hønsehauk straffbart. Fra hovedregelen gjorde 
§ 17 unntak i bestemte nødvergesituasjoner. Etter § 17 annet ledd første punktum var det adgang 
til å avlive vilt dersom det måtte «anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for 
skade på person». Annet ledd annet punktum slo videre fast at det også var adgang til å avlive 
vilt «under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund eller fjørfe».  
 
Bestemmelsen inneholdt dermed én regulering for nødvergehandling ved angrep på person, og 
én for tilsvarende handlinger ved angrep på husdyr som fjørfe. I alle fall var det slik Høyesterett 
forstod paragrafens struktur.167 Det springende punkt i saken var om vilkåret «anses påkrevd» 
også var et vilkår for å avlive vilt under direkte angrep på husdyr, og ikke bare ved angrep på 
person. I så fall ville det ikke være tilstrekkelig å påvise at høna var under «direkte angrep». 
Dersom vilkåret skulle innfortolkes i annet punktum, ville det innebære en «innskrenkende 
fortolkning av straffriheten og dermed en utvidelse av straffansvaret», som ifølge Høyesterett 
krevde hjemmel i lov, jf. Grl. § 96 og EMK artikkel 7.168 
 
I avgjørelsen inntatt i Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) valgte Høyesterett å vise til samtlige av 
avgjørelsene som er behandlet så langt i denne analysen, først ved å sitere betraktningene om 
klarhetskravet fra Rt.2009 s.780 (Derivat 1), for så å gjengi den spissformulerte doktrinen fra 

                                                
165 ibid. avsnitt 26. 
166 Populærnavnet «Hønsehauk» er vanligere, men da også andre høyesterettsavgjørelser har blitt kalt tilsvarende, 

bruker jeg populærnavnet «Høna Tiger» i denne oppgaven.  
167 Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) avsnitt 14. 
168 ibid. avsnitt 19. 
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Rt.2012 s.313 (Selvvasking).169 Samlet ga avgjørelsene retten grunn til å si at det er «foretatt 
en innstramming» i nyere rettspraksis.170 I tillegg uttalte Høyesterett eksplisitt at «Grunnloven 
§ 96 stiller samme krav til klarhet i angivelse av det straffbare forholdet som 
EMK artikkel 7».171 
 
Dommerne tolket ordlyden dithen at annet ledd annet punktum ikke oppstilte et krav om at 
avlivingen måtte «anses påkrevd».172 Vilkåret fulgte av første punktum, men derimot ikke av 
annet punktum. Spørsmålet ble så om retten kunne finne tilstrekkelig støtte i andre 
rettskildefaktorer til å tolke straffrihetsregelen innskrenkende, og med det straffehjemmelen 
utvidende.  
 
Ifølge Høyesterett ga lovens forarbeider uttrykk for at straffrihetsregelen i naturmangfoldloven 
§ 17 skulle videreføre bestemmelsen i viltloven § 11, og at forarbeider og praksis etter viltloven 
skulle «ha stor betydning for forståelsen av lovbestemmelsen».173 I motsetning til 
naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum hadde den tilsvarende bestemmelsen i 
viltloven § 11 derimot en konkret henvisning til «anses påkrevd»-vilkåret i første punktum. Da 
dette ikke var kommentert nærmere i verken utredning eller proposisjon, kom Høyesterett til at 
det ikke kunne «trekkes sikre slutninger fra forarbeidene».174 Da det heller ikke forelå andre 
rettskildefaktorer som talte for en innskrenkende tolkning av straffrihetsgrunnen konkluderte 
dommerne enstemmig at tiltalte ikke kunne straffes etter bestemmelsen.  
 
Backer går langt i å kritisere hvordan Høyesterett har behandlet uttalelsene i lovens 
forarbeider.175 Øyen opponerer på sin side mot Backers innsigelser.176 Da diskusjonen gjelder 
slutningsprosessen, og ikke hvordan domstolen har vektet rettskildefaktorene mot hverandre, 
faller det utenfor denne oppgaven å drøfte innsigelsen nærmere. Det samme gjelder Backers 
kritikk av Høyesteretts raske konklusjon om at en innskrenkende tolkning av en lovfestet 
straffrihetsregel er det samme som en utvidende tolkning av en straffehjemmel.  
 
Uansett om Høyesteretts slutninger er riktige eller ikke, mente domstolen at forarbeidene og 
straffrihetsgrunnen var slik å forstå, og med en slik forståelse kom dommerne til at 
legalitetsprinsippet stod i veien for å straffedømme. Av den grunn tjener avgjørelsen uansett 

                                                
169 ibid. avsnitt 15-18. 
170 Se hele sitatet i kap. 2.3. 
171 Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) avsnitt 18. 
172 ibid. avsnitt 14-15. 
173 ibid. avsnitt 21. 
174 ibid. avsnitt 21.  
175 Backer (2014). 
176 Øyen (2014). 
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som eksempel på hvordan Høyesterett har satt begrensninger på adgangen til utvidende 
tolkninger, og som et eksempel på at det konkrete rettskildebildet ikke alltid har hatt behov for 
en så streng doktrine.   
 
5.2.8 HR-2016-1458-A (Haxi) 
I HR-2016-1458-A (Haxi) var spørsmålet om tre sjåfører kunne straffes for å ha drevet 
persontransport mot vederlag med bil uten løyve, ved hjelp av mobilapplikasjonen «Haxi». 
Sakens springende punkt var om bruk av applikasjonen innebar at ‹tilbod om transport vert retta 
til ålmenta på offentleg plass» jf. yrkestransportloven § 4. I så fall kunne sjåførene straffes for 
å ha kjørt uten løyve.  
 
I likhet med rettens redegjørelse i Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) valgte dommerne å vise til 
samtlige av avgjørelsene som er behandlet i denne analysen, utenom 
Rt.2010 s.481 (Derivat 2).177 På bakgrunn av avgjørelsene oppsummerte dommer Bårdsen, med 
støtte fra de andre dommerne, rettstilstanden slik: 
 
Før jeg går inn på dette lovtolkningsspørsmålet, minner jeg om lovkravet i strafferetten slik 
dette følger av Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. Dette omfatter dels et krav om at 
straffebudene utformes tilstrekkelig presist til å gi nødvendig veiledning om grensen mellom 
rett og galt på det aktuelle området, og dels en instruks om at domstolene ved tolkningen og 
anvendelsen av straffebestemmelser må påse at straffansvar ikke ilegges utover de situasjoner 
som selve ordlyden i straffebudet dekker.178 
 
Uttalelsen ligner på den som er å finne i Rt.2009 s.780 (Derivat 1), da retten valgte å uttale at 
straffansvar ikke må ilegges «utover de situasjoner som selve ordlyden i straffebudet dekker». 
I motsetning til avgjørelsene inntatt i Rt.2011 s.469 (Samboer) og Rt.2012 s.313 (Selvvasking) 
valgte dommerne, anført av dommer Bårdsen, å ikke presisere hvilke rettskildefaktorer som 
eventuelt måtte vike imøte med domstolens ordlydstolkning.  
 
Etter å ha presisert hvordan rettskildefaktorene skulle brukes med og mot hverandre, gikk 
Høyesterett over til den konkrete rettsanvendelsen. Etter «en naturlig språklig forståelse» av 
ordlyden mente dommerne at «uttrykket «retta til ålmenta på offentleg plass» relaterer seg til 
hvordan  - eller snarere hvor og til hvem – tilbudet om transport er satt frem».179 Videre gjorde 
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178 l.c. 
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Høyesterett det klart at det var mest nærliggende å forstå «offentlig sted» som «et fysisk 
sted».180 Høyesteretts isolerte ordlydstolkning tilsa dermed at handlingene ikke kunne straffes.  
 
Forarbeidene ga heller uttrykk for at loven skulle leses på noen annen måte. I proposisjonen 
hadde departementet til og med definert «offentleg plass» som «gater, vegar, oppstillingsplass 
m.v. som er opne for allmenn ferdsel».181 Videre ga ikke reelle hensyn grunn til å straffe 
handlingene i dette tilfellet. Selv om likhetshensyn kunne tale for at forholdet skulle rammes, 
var det verre for retten å konkludere at handlingene var straffverdige. Som dommer Bårdsen 
uttrykkelig presiserte, kunne det være «forskjellige syn på hvilken regel som bør gjelde».182 Da 
verken forarbeidene eller hensynet til straffverdighet talte for at bruk av Haxi-applikasjonen 
skulle straffes, ble det vanskelig for retten å straffe de tre sjåførene fra Rogaland.  
 
Rettskildebildet i HR-2016-1458-A (Haxi) skiller seg av den grunn fra de øvrige avgjørelsene 
i denne analysen. I brorparten av avgjørelsene har Høyesterett vist til at adferden i det minste 
har vært straffverdig. Hvis ikke har domstolen kunnet lene seg på at lovgivers intensjon har 
vært at forholdet skulle straffes. I Haxi-avgjørelsen talte ingen av de nevnte rettskildefaktorene 
for en utvidende tolkning. Tvert imot var det mulig å finne forarbeidsuttalelser som talte for 
samme forståelse av ordlyden som Høyesterett la til grunn. Et relativt samlet rettskildebilde 
talte dermed for at de tre tiltalte sjåførene skulle frifinnes.  
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6 Konklusjoner 
På bakgrunn av de analyserte avgjørelsene, og det som er sagt i kapittel 4 om praksis fra EMD, 
er det mulig å trekke konklusjoner om hva som er gjeldende rett. Samtidig er det av avgjørende 
betydning hvordan argumenter om gjeldende rett kan utledes fra de forskjellige 
rettsavgjørelsene.  
 
På bakgrunn av det som er sagt i kapittel 3, er utgangspunktet at gjeldende rett følger av 
EMK artikkel 7, og praksis fra EMD, samt høyesterettsavgjørelsene hvor den norske domstolen 
har lagt seg på samme linje som EMD, enten gjennom prinsipputtalelser eller konkret 
rettskildebruk. Dette gjelder derimot bare så lenge det ikke kan påvises strukturer i rettspraksis 
som har grodd frem over tid, og som tilsier at det gjelder en strengere norm etter norsk rett. 
Dersom så er tilfellet, er det den strengere normen som representerer gjeldende rett, og ikke den 
mildere normen som fremgår av praksis fra EMD. Oppgavens problemstilling kan dermed 
spissformuleres som et spørsmål om det er mulig å påvise strukturer i rettspraksis som har grodd 
frem over tid, og som eventuelt kan tilsi at det gjelder en strengere norm etter norsk rett.  
 
Strukturene kan enten basere seg på Høyesteretts prinsipputtalelser, eller på domstolens 
konkrete rettskildebruk, eller begge deler sett under ett. I juridisk litteratur har flere vært 
skeptiske til å tillegge prinsipputtalelsene vekt.183 Dersom vi tar Solheim på ordet, er det 
derimot adgang til å bruke prinsipputtalelsene til å påvise strukturer dersom Høyesterett har 
«reist tydelige problemstillinger, drøftet spørsmålene åpent og kommet med relativt klare 
konklusjoner».184 Det første spørsmålet som må besvares er dermed om prinsipputtalelsene i de 
analyserte avgjørelsene oppfyller nevnte krav, slik at uttalelsene kan tas til inntekt for hva som 
er gjeldende rett.  
 
Selv om prinsipputtalelsene i de analyserte avgjørelsene slekter på hverandre, har 
høyesterettsdommerne unektelig vært inkonsekvente i sine formuleringer av adgangen til å 
tolke straffebestemmelser utvidende. Avstanden er tilsynelatende stor fra den spissformulerte 
doktrinen i Rt.2012 s.313 (Selvvasking) til den mildere utgaven i 
Rt.2012 s.752 (Helikopterlanding), for ikke å si avgjørelsene om klarhetskravet fra 2019. Dertil 
kommer at Høyesterett i noen avgjørelser har uttalt at det gjelder et forbud, mens domstolen i 
andre saker har presisert hvilke rettskildefaktorer som må vike i møte med lovens ordlyd. I 
tillegg har Høyesterett gitt problemstillingen varierende med plass. Sammenlignet med 
avgjørelsene Solheim bruker for å hevde at det burde være adgang til å legge «betydelig vekt» 
på Høyesteretts prinsipputtalelser,185 må nok konklusjonen være at prinsipputtalelsene 
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vedrørende det strafferettslige legalitetsprinsippet bør anvendes med varsomhet. Alle 
avgjørelsene Solheim viser til er avsagt enstemmig i plenum, det rettskildemessige spørsmålet 
er gjennomgående viet godt med plass, og prinsipputtalelsene er tilsynelatende konsekvente.  
 
I tråd med det som er sagt i juridisk litteratur er det derfor naturlig å betrakte Høyesteretts 
konkrete rettskildebruk som det primære studieobjektet når rettsanvenderen skal forsøke å 
påvise strukturer i praksis, og ikke de mange prinsipputtalelsene. Det betyr likevel ikke at 
prinsipputtalelsene er irrelevante. En slik holdning vil antagelig være å tolke de omtalte 
fremstillingene i litteraturen for strengt. Av den grunn er det fornuftig å anvende de generelle 
uttalelsene som et supplement til den forståelse som fremkommer av domstolens konkrete 
rettskildebruk. 
 
Spørsmålet blir så om det er mulig å påvise strukturer i Høyesteretts konkrete rettskildebruk 
som tilsier en strengere norm enn det som kan utledes av praksis fra EMD. Av den grunn er det 
nødvendig å ta stilling til om EMD, på bakgrunn av de siterte prinsipputtalelsene i kapittel 4, 
ville latt noen av de anførte tolkningene passere, hvor Høyesterett kom til at legalitetsprinsippet 
stod i veien for domfellelse. I så fall kan det argumenteres for at Høyesterett har anvendt en 
strengere norm enn den som følger av EMK artikkel 7. 
 
I flere av avgjørelsene virker Høyesteretts rettskildebruk å være i tråd med normen som er 
trukket opp av EMD. Dette fordi mange av avgjørelsene, som påpekt i analysen, ikke 
aktualiserer en altfor streng norm. I avgjørelsen inntatt i Rt.2012 s.313 (Selvvasking) talte 
verken forarbeider, hensynet til straffverdighet eller andre rettskildefaktorer for en utvidende 
tolkning.186 Dermed er det ingen grunn til å tro at EMD, med samme forståelse av 
rettskildefaktorene, ville landet på et annet resultat. Det samme må være tilfellet for 
Rt.2012 s.752 (Helikopterlanding).187 Høyesteretts obiter dictum taler heller for at EMK 
eventuelt gir et bedre vern enn det som følger av dommernes rettskildebruk, enn at Høyesterett 
har strukket seg lenger enn EMD. Heller ikke for Rt.2014 s.238 (Høna Tiger),188 eller HR-2016-
1458-A (Haxi),189 er det grunn til å tro at EMD ville latt påtalemyndighetens anførsler om 
utvidende tolkning passere. I Rt.2014 s.238 (Høna Tiger) mente Høyesterett at det ikke var 
mulig å trekke sikre slutninger fra forarbeidene, som førte til at dommerne falt ned på resultatet 
som samsvarte med deres egen ordlydstolkning. I HR-2016-1458-A (Haxi) ga uttalelser i 
forarbeidene til og med støtte for Høyesteretts ordlydstolkning, som gjorde det lettere for 
dommerne å domfelle i tråd med ordlydstolkningen. Selv om rettskildebildet i 

                                                
186 Se kap. 5.2.4. 
187 Se kap. 5.2.5. 
188 Se kap. 5.2.7. 
189 Se kap. 5.2.8. 



42 
 

Rt.2012 s.1211 (Blogg) er noe mer komplekst, er det grunn til å tro at EMD heller ikke her ville 
falt ned på en utvidende tolkning, all den tid lovens forarbeider ga uttrykk for samme 
tolkningsresultat som lovens ordlyd, på tross av at hensynet til straffverdighet talte for 
domfellelse.190  
 
Igjen står tre avgjørelser hvor det er langt verre å konkludere hvorvidt EMD ville falt ned på 
samme konklusjon som Høyesterett, eller om menneskerettighetsdomstolen ville latt de 
hypotetiske utvidelsene passere. I både Rt.2009 s.780 (Derivat 1) og Rt.2010 s.481 (Derivat 2) 
tilsa hensynet til «effektiv rettshåndhevelse» og «formålsbetraktninger» at handlingene skulle 
straffes.191 I motsetning til Rt.2012 s.1211 (Blogg) forelå det derimot ingen uttalelser i 
forarbeidene som støttet domstolens ordlydstolkning. Saken var derimot en annen i avgjørelsen 
inntatt i Rt.2011 s.469 (Samboer), hvor Høyesterett både fant uttalelser i forarbeidene som talte 
for at forholdet skulle straffes, og at forholdet var straffverdig.192  
 
Derom Høyesterett i sin rettskildebruk har gitt et bedre vern enn det som kan utledes av praksis 
fra EMD, må det være i disse tre dommene, og kanskje særlig i sistnevnte 
Rt.2011 s.469 (Samboer). Da rettskildebruken i de tre avgjørelsene uansett ikke er tilstrekkelig 
til å utgjøre en struktur som har grodd frem over tid, velger jeg likevel å ikke konkludere 
eksplisitt om dette er tilfeller som EMD ville latt passere.  
 
På tross av at Høyesterett i fire av de analyserte avgjørelsene har formulert prinsipputtalelser 
hvor det er gitt uttrykk for at hensynet til straffverdighet må vike,193 og at det fremgår eksplisitt 
av tre av de samme av lovgivers intensjon heller ikke er nok,194 trekker jeg den konklusjon at 
avgjørelsene ikke er nok til å utgjøre en struktur.  Selv om prinsipputtalelsene kan brukes til å 
supplere, og eventuelt underbygge påviste strukturer i Høyesteretts rettskildebruk, kan ikke de 
nevnte uttalelsene være nok til å påvise en slik struktur. Dette begrunnes først og fremst med at 
rettskildebruken i tre avgjørelser ikke alene kan være nok, og at Høyesterett, på tross av 
støttende prinsipputtalelser i fire av de åtte avgjørelsene, også har gitt uttrykk for en mildere 
norm i andre saker. Som nevnt har Høyesterett variert i sine prinsipputtalelser, noe som svekker 
uttalelsenes argumentasjonsverdi.  
 
Av den grunn er konklusjonen at det ikke er mulig å påvise strukturer i praksis som har grodd 
frem over tid, som tilsier at det gjelder en strengere norm etter norsk rett enn den norm som 
følger av EMK artikkel 7, og som kan utledes av praksis fra EMD. De forskjellige 

                                                
190 Se kap. 5.2.6. 
191 Se kap. 5.2.1 og 5.2.2. 
192 Se kap. 5.2.3. 
193 Rt.2011 s.469 (Samboer), Rt.2012 s.313 (Selvvasking), Rt.2012 s.1211 (Blogg) og Rt.2014 s.238 (Høna Tiger). 
194 Rt.2012 s.313 (Selvvasking), Rt.2012 s.1211 (Blogg) og Rt.2014 s.238 (Høna Tiger). 
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prinsipputtalelsene som taler for en strengere norm, og den konkrete rettskildebruken som 
potensielt kunne tilsi at Høyesterett har oppstilt et bedre vern, er ikke nok til å påvise strukturer 
i praksis som har grodd frem over tid. Av den grunn foreligger det heller ikke grunnlag for å 
konkludere med at en strengere norm er gjeldende rett i Norge i dag.  
 
Så på tross av at Høyesterett på generelt grunnlag har uttalt at legalitetsprinsippet «forbyr at 
straffebestemmelser blir tolket utvidende eller analogisk til skade for tiltalte»,195 og på tross av 
at domstolen videre har postulert at «manglende støtte i ordlyden ikke avhjelpes ved at forholdet 
er klart straffverdig, og at lovgiver utvilsomt ønsket å ramme det»,196 er konklusjonen dermed 
at det fortsatt er en viss adgang til å tolke straffehjemler utvidende etter gjeldende rett. Dette er 
en adgang som også fremgår av Høyesteretts uttalelser, blant annet der domstolen har slått fast 
at straffehjemlene må tolkes, at tolkingen kan være «bygget på supplerende kilder», og at 
tolkningen er tillatelig så lenge «bestemmelsens kjerne forblir den samme etter 
tolkningsprosessen slik at hensynet til forutberegnelighet ivaretas».197 
 
For å svare på oppgavens problemstilling er det dermed hensiktsmessig å vise til det som 
fremgår av praksis fra EMD, samt Høyesteretts avgjørelser som gir uttrykk for en tilsvarende 
norm, enten gjennom prinsipputtalelser eller konkret rettskildebruk. I tråd med denne 
oppgavens analyser og konklusjoner er det fristende å se særlig til prinsipputtalelsene i 
avgjørelsene fra 2019, som langt på vei samsvarer med praksis fra EMD. Avslutningsvis er det 
også verdt å nevne at konklusjonene stemmer godt overens med det som fremkommer av 
juridisk litteratur.198 Med dette som bakgrunn er det mulig å formulere et svar på 
problemstillingen på følgende måte: 
 
Det er en viss adgang til å tolke straffebestemmelser utvidende etter gjeldende rett. Det betyr at 
det ikke gjelder et absolutt forbud mot utvidende tolkninger. I de fleste tilfeller vil det 
strafferettslige legalitetsprinsippet likevel stå i veien for at straffehjemlene blir tolket utvidende. 
Hvorvidt den enkelte utvidelse vil tillates, avgjøres av hvor stort inngrep den enkelte utvidelsen 
gjør i borgerens adgang til forutberegnelighet. Dersom tolkningen går på bekostning av den 
enkeltes forutberegnelighet, vil ikke tolkningen tillates. Av den grunn er adgangen snever. Det 
er heller ikke mulig å presisere hvilke rettskildefaktorer som må vike i møte med lovens ordlyd. 
Spørsmålet må avgjøres konkret, og vil kunne variere fra sak til sak, på bakgrunn av hvilke 
rettskildefaktorer som gjør seg gjeldende, og hvordan faktorene eventuelt gjør inngrep i den 
enkeltes adgang til å forutse om handlingen er straffbar eller ikke.  

                                                
195 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 21. 
196 Rt.2012 s.313 (Selvvasking), avsnitt 29. 
197 HR-2019-1234-A avsnitt 24. 
198 Se kap. 2.3. 
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7 Rettspolitiske betraktninger 
Denne oppgaven gir anledning til å diskutere om det er hensiktsmessig med strenge 
begrensninger på domstolens adgang til å tolke straffebestemmelser utvidende, og eventuelt om 
det burde gjelde et absolutt forbud mot utvidende tolkninger.  
 
På den ene side kan det anføres at domstolene burde stå friere enn det som fremgår av 
konklusjonen, slik at andre rettskildefaktorer, herunder reelle hensyn og lovgivers intensjon, 
kan tillegges større vekt, på bekostning av den enkeltes forutberegnelighet. En slik påstand kan 
begrunnes med at en streng norm er ineffektiv, hvor en mildere norm kunne bidratt til «effektiv 
rettshåndhevelse».199 Argumentet står seg best i tilfellene hvor det er mulig å påvise at lovgiver 
har ønsket at forholdet skal straffes, slik som i Rt.2011 s.469 (Samboer). Kort tid etter at 
Høyesterett avsa dom i saken, endret Stortinget lovteksten, slik at «tidligere samboere» også 
ble omfattet.200 Med et mildere legalitetsprinsipp ville det vært mulig å straffedømme tiltalte 
etter tiltaleposten. Det er en svært vanskelig oppgave for lovgiver å formulere presise hjemler 
som omfatter alle de forskjellige handlingene som et flertall av de folkevalgte mener burde føre 
til straff. Med en mer pragmatisk holdning, hvor det i større grad er adgang til å tolke 
straffebestemmelser utvidende i tråd med lovgivers ønske, kan domstolene være mer 
tilpasningsdyktige. På den måten kunne vi fått enda flere domsavsigelser i tråd med lovgivers 
foretrukne løsning.  
 
På den anen side finnes det nok av argumenter som tilsier at normen burde være streng. For det 
første kan det anføres at den påståtte ineffektiviteten er en bagatell, nettopp fordi Stortinget 
alltid vil ha adgang til å endre loven, slik at tilsvarende handlinger i fremtiden blir underlagt 
straff. Det nevnte eksempelet fra 2011 viser hvor raskt Stortinget kan vedta lovendringer. For 
det andre ser det ut til at domstolene ofte vil ha andre straffebud å falle ned på i de mest alvorlige 
tilfellene, slik at det ikke er et alt for stort problem at tiltalte ikke kan dømmes etter tiltaleposten. 
Selv om tiltalte i Rt.2011 s.469 (Samboer) ikke ble straffet etter strl. (1902) § 219, ble 
vedkommende likevel dømt til fem måneders ubetinget fengsel for overtredelse av andre 
bestemmelser.201 For det tredje kan det også hevdes at det er et større onde for samfunnet at den 
som lojalt har satt seg inn i lovverket, og handlet deretter, skal kunne straffes, enn at 
enkeltindivider, som lovgiver egentlig ville ha straffet, får gå fri. Dersom forutberegneligheten 
er lav, og stadig flere får et inntrykk av at vilkårlighet forekommer, er det verre for borgerne å 
ha tiltro til de makthavende organer. I den sammenheng, og for det fjerde, er det nødvendig 
med et strengt legalitetsprinsipp for å synliggjøre for borgerne at domstolene forholder seg til 

                                                
199 Rt.2009 s.780 (Derivat 1) avsnitt 31. 
200 Endringslov til straffeprosessloven m.v. (2011). 
201 LE-2010-52606 
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Stortingets premisser, og at den utøvende makt ikke blander seg i domstolens avgjørelser. Dette 
er verdier det er lett å ta for gitt i Norge i dag. I 2017 kunne domstoladministrasjonen informere 
om at folkets tiltro til domstolene var rekordhøy.202 Det sies ofte at det er i gode tider man må 
forberede seg på de dårlige. Avgjørelsen Navalnyye v. Russia illustrerer hvor ille det kan gå. 
Det er fristende å spekulere i at den russiske påtalemyndigheten hadde en noe annen motivasjon 
for å ta ut tiltale mot den fremtredende opposisjonspolitikeren Aleksey Navalnyy, enn at han 
måtte stå til rette for et eventuelt bedrageri i kommersielle kontrakter. En streng norm kan gjøre 
det lettere for dommerne å stå imot press fra den utøvende makt. Selv om problemstillingen 
antagelig ikke er aktuell i Norge i dag, vet man aldri når den eventuelt kan bli det.  
 
Etter min oppfatning er de nevnte argumentene overbevisende, til og med så overbevisende at 
det er fornuftig med et absolutt forbud mot utvidende tolkninger. Et slikt forbud ville gitt et 
enda bedre vern enn det som følger av gjeldende rett. Det fremtredende argumentet mot et slikt 
forbud er at det er umulig for lovgiver å formulere straffebud som alltid dekker lovgivers vilje 
fullstendig, og at det med et snev av pragmatisme i rettskildebruken vil være mulig for 
domstolene å tilpasse seg de forskjellige situasjonene, slik at Stortingets ønske vinner frem. I 
mine øyne burde ikke argumentet være tilstrekkelig til at den enkeltes forutberegnelighet blir 
ofret på effektivitetens alter. Med et absolutt forbud mot at andre rettskildefaktorer enn lovens 
ordlyd kan bestemme hvilke handlinger som fører til straff, ofres ikke rettssikkerheten og 
forutberegneligheten til et eneste enkeltindivid, samtidig som borgerne gis et viktig vern mot 
potensielt maktmisbruk i fremtiden.  
 
Denne oppgaven gir også anledning til å kommentere Høyesteretts bruk av prinsipputtalelser, 
illustrert av analysene i kapittel 5, og konklusjonene i kapittel 6. Så lenge det er slik at 
prinsipputtalelsene ikke gir fullstendig uttrykk for hva som er gjeldende rett, er det grunn til å 
hevde at Høyesterett burde være varsomme med å uttale seg på generelt grunnlag. I lys av det 
som er sagt om forutberegnelighet til nå, virker det paradoksalt at de lettfattelige 
prinsipputtalelsene må anvendes med varsomhet, og at rettsanvenderen må være forsiktig med 
å tillegge uttalelsene vekt uten å ha undersøkt Høyesteretts konkrete rettskildebruk nærmere. 
 
I tråd med Solheims resonnement er det fornuftig vise varsomhet med å tillegge 
prinsipputtalelsene i de analyserte avgjørelsene alt for stor vekt.203 Uttalelsene er tilsynelatende 
inkonsekvente, lener seg på forskjellige hjemler og viser til hverandre på forskjellige måter. 
Dersom prinsipputtalelsene skal kunne anvendes, må argumentasjonen kvalitetssikres mot 
kriterier tilsvarende de Solheim trekker opp. For å hjelpe rettsanvenderen på vei, kan det 
argumenteres for at Høyesterett burde bruke mer tid og krefter på rettskildeprinsippene som 

                                                
202 Domstoladministrasjonen (2017). 
203 Se kap. 3.2. 
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reiser seg i de forskjellige sakene, og at prinsippene blir undergitt detaljert behandling som 
fremkommer av informative drøftelser i avgjørelsens premisser. På den måten vil 
prinsipputtalelsene kunne passere Solheims kriterier, og gi tilstrekkelig uttrykk for hva som er 
gjeldende rett, og på den måten får rettsanvenderen en mer forutsigbar jobb. Så lenge så ikke 
gjøres, og de forskjellige prinsipputtalelsene kan være egnet til å forvirre leserne, er det derimot 
gode grunner til at høyesterettsdommerne burde vise varsomhet når de formulerer seg på 
generelt grunnlag.  
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