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Samspillet mellom domstolene og rettsvitenskapen på formuerettens område 

Utkast III, 6.1. 20/Arne Ringnes 

Mitt tema er samspillet mellom Høyesterett og rettsvitenskapen. 

Inkorporeringen av de internasjonale menneskerettighetene, EØS-samarbeidet og de 
internasjonale domstolenes og klageorganenes rolle har ført til dyptgripende endringer i 
lovgivning og rettspraksis de siste 30 år. Gjennom EØS-loven, menneskerettsloven og 
Grunnlovsreformen i 2014 er Høyesteretts rolle i relasjon til de to øvrige statsmaktene – 
Stortinget og regjeringen – styrket. I løpet av disse årene har Høyesterett også utviklet seg til 
en mer rendyrket prejudikatsdomstol, hvor hovedoppgaven ikke er å være en tredje 
ankeinstans, men å ivareta rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammer som følger av 
lovgivningen og internasjonale konvensjoner. Også dette har skjedd i samspill med lovgiver. 
Jeg peker her på to-instansreformen i straffesaker og endringene i ankesilingsreglene som 
viktige milepæler.  

Det er vanlig å si at det er en dialog mellom norske domstoler og henholdsvis EFTA-
domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstol. Gjennom foreleggelsesretten er 
dialogen med EFTA-domstolen institusjonalisert. Dialogen med EMD er1 basert på 
rettsavklaringen som dels skjer gjennom Høyesteretts anvendelse av EMK og EMDs 
avgjørelser, og dels gjennom EMDs overprøving av norske rettsavgjørelser. Den nasjonale 
skjønnsmarginen er her et viktig element. Et aktuelt og godt eksempel på dialogen med EMD 
er de fire barnevernssakene som nå skal behandles av Høyesterett i storkammer. De er 
henvist fordi de er egnet til å vurdere betydningen for norsk praksis av den siste tids 
avgjørelser fra EMD i saker om adopsjon, omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.   

Når vi så vender blikket mot samspillet med rettsvitenskapen, ser vi at denne dialogen har et 
annet innhold. Juridisk teori er ikke en rettskilde i den forstand at en rettsvitenskapelig 
forfatters syn i seg selv skal være et argument for innholdet i en rettsregel. I nyere 
avgjørelser benytter Høyesterett formuleringer som at teorien «har interesse» eller er «et 
hensiktsmessig utgangspunkt».  En annen formulering er at Høyesterett «slutter seg til» en 
juridisk forfatters syn. Det sentrale er at litteraturen gir nyttig informasjon til dommeren i 
kraft av sitt innhold, og dette er i praksis viktig både som veiledning og inspirasjon til 
dommeren, og som et moment ved vurderingen av reelle hensyn. I en artikkel i TfR i 2007 ga 
tidligere høyesterettsdommer Gunnar Aasland uttrykk for at det er et nært samspill mellom 
rettsvitenskapen og Høyesterett. Dette er en treffende beskrivelse for situasjonen også i dag. 
Og mitt hovedpoeng i dette korte innlegget er at et mer komplekst rettskildebilde, som er 
konsekvensen av internasjonaliseringen av jussen, har øket behovet for veiledning fra 
juridisk teori. 

Gjennom kartlegging, systematisering og beskrivelse av rettskildebildet, og ved å løfte frem 
formålsbetraktninger og systemhensyn, kan juridiske forfattere gi oversikt og innsikt. Og 
rettsforskeren, som er spesialist på sitt område og har arbeidet lenge og grundig med 
temaet, kan – som tidligere høyesterettsdommer Gaarder uttrykte det – få øye på regler og 

                                                           
1 Norge har ikke ratifisert tilleggsprotokoll 16 til EMK 
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prinsipper hvor dommeren bare behandler ustanselig skiftende enkelttilfelle. Hun kan gi 
støtte til rettsavklaring der hvor den ikke følger av rettskildene og gi støtet til korrigering av 
kursen fra tidligere avgjørelser. Kort sagt: Selv om litteraturen ikke er en kilde som 
domstolene må ta i betraktning, ligger det i kortene at det har interesse og er av betydning 
for dommeren om problemstillingen i saken er behandlet i litteraturen. Og man kan vel si at 
dette er særlig aktuelt i saker hvor det enten er sparsomt med rettskilder eller hvor det er en 
overflod av dem.   

Høyesteretts nytte av litteraturen kommer inn i alle faser av arbeidet med en sak. Under 
forberedelsen før ankeforhandlingen er det i saker på områder man ikke kjenner godt fra 
før, naturlig å starte med teorien for å komme inn i rettsstoffet. I arbeidet med saken frem 
mot rådslagningen har vi hjelp av henvisningene i advokatenes disposisjoner, men det kan 
være nødvendig å lese bredere for å få et objektivt helhetsbilde av teoriens synspunkter. 
Under rådslagningen kan dommerne i sine innlegg trekke frem teori de mener underbygger 
et poeng. Rådslagningen vil også avklare hvilke kilder det er relevant å legge vekt på. Under 
domskrivningen vil førstvoterende arbeide videre med det juridiske materialet og foreta en 
ytterligere destillering og utvelgelse av kildene. I mange avgjørelser fra Høyesterett vises det 
ikke til juridisk teori. Likefullt kan teorien ha bidratt til å forme dommernes syn på saken og 
begrunnelsen. Og litteraturen inspirerer til formuleringer og begrepsbruk, som, når de tas 
inn i avgjørelsen, vil bli del av gjeldende rett.  

Utvalget av litteratur vil i praksis stort sett være det materialet advokatene legger inn i 
juridisk utdrag. Høyesteretts advokatveiledning inneholder klare retningslinjer om hvordan 
dette skal gjøres for å sikre at det inntas et objektivt forsvarlig utsnitt av den aktuelle 
teksten. Erfaringen er at advokatene legger et stort arbeid i å lage adekvate juridiske utdrag, 
men fra tid til annen vil dommerne være kjent med litteratur og andre kilder som 
advokatene ikke har funnet frem. Høyesterett har også dyktige juridiske utredere som nå 
trekkes inn ved behandling i avdeling. De bistår med å finne frem og utrede rettskildene når 
det er nødvendig som supplement til utdragene og advokatenes prosedyre.  

Jeg skal gi noen eksempler på Høyesteretts anvendelse av juridiske teori: 

Fra de senere år har vi flere eksempler på at grunnlaget for Høyesteretts rettsutvikling, er 
teoriens anvendelse og bearbeidelse av utenlandsk rett. Bjarte Askeland har nevnt Rt-2008-
1097 Informasjonsansvars-dom I, hvor førstvoterende «fant det naturlig å ta utgangspunkt i» 
Amund Bjøranger Tørums doktoravhandling om direktekrav, hvor han hadde utviklet 
kriterier for direkteansvar med grunnlag i amerikansk rett. Et annet eksempel i samme gate 
er Rt-2009-1055 Donepezil, som gjaldt omfanget av patentvernet etter patentloven § 39 og 
innholdet av den såkalte ekvivalenslæren. Høyesterett tok som et «hensiktsmessig 
utgangspunkt» kriteriene for ekvivalensbeskyttelse som var utviklet av Are Stenvik i hans 
doktoravhandling og senere i boken «Patentrett», og som var basert på sentrale engelske og 
tyske rettsavgjørelser.  

Det må være riktig å si at juridisk teori var avgjørende bidrag til disse to viktige avgjørelsene, 
som har hatt vesentlig betydning for senere rettspraksis.  
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Et eksempel fra ulovfestet avtalerett er Rt-2011-410 Optimogården, hvor Høyesterett 
«stadfestet» en den ulovfestede læren om kombinasjonsfullmakt, som blant annet var 
beskrevet av Birger Stuevold Lassen. Også her er Høyesteretts tilslutning et utslag av at 
forfatteren hadde anvist en god regel, i dette tilfellet basert på forutberegnelighetshensynet 
i kontraktsretten. 2  

Jeg nevner videre HR-2018-1265-A Deutsche Bank. Her tok Høyesterett stilling til det gamle 
stridstemaet mellom Brækhus og Sandvik om det gjelder en objektiv eller subjektiv 
proformaregel.  

På erstatningsrettens område har Høyesterett nå i to saker uttalt at det er tradisjon for at 
Høyesterett avklarer og utvikler retten i dialog med rettsvitenskapen. Den første saken er 
HR-2018-20180-A, som gjaldt erstatning for psykisk skade. Den andre er Frøybas-dommen 
fra 19. desember 2019 (HR-2019-2396-A), som reiste spørsmål om statens ansvar for ugyldig 
omgjøringsvedtak.  

Jeg oppsummerer: 

Etter mitt syn er samspillet mellom domstolene og juridisk teori en viktig faktor for at 
Høyesterett på en god måte skal kunne drive rettsavklaring og rettsutvikling. Dommerne er 
generalister, men må ta stilling til prinsipielle rettsspørsmål innenfor alle områder av jussen 
og de fleste livsområder. Skal juridisk teori ha betydning for det praktiske rettsliv, må den 
imidlertid søke å gi reell veiledning til rettslivet, som etter min oppfatning må bety klare 
oppsummeringer og gode løsninger, forankret i relevante rettskilder, systembetraktninger 
og reelle hensyn. Askeland har trukket frem at teoretikerne må tenke pedagogikk. Dette er 
et interessant og relevant poeng. Avslutningsvis vil jeg trekke frem at det gode samspillet 
mellom Høyesterett og rettsvitenskapen er – slik jeg opplever det – basert på tillit til at 
rettsforskningen er uavhengig, objektiv, etterprøvbar og grundig; kort sagt i alle henseende 
holder høy kvalitet.  

   

 

 

  

                                                           
2 Erik Monsen «Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten», Jussens Venner 2012, side 319-345 


