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Vilken vikt bör i rättstillämpningen läggas vid  

lagstiftarens synpunkter och signaler i och utanför 

lagstiftningsärendet? 
 

Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, Norge 

 

 

Referenten har utarbeidet et grundig, instruktivt og avbalansert referat. Jeg deler alle 

hans grunnsynspunkter og kan, med en reservasjon, stort sett tiltre alt som uttales i 

referatet. 

Referenten påpeker at politikernes interesse for det strafferettslige området 

har økt de siste tiårene. Dette har langt på veg sammenheng med den dagsorden som 

settes av mediene hvor det både i fjernsynssendinger i beste sendetid og i media for 

øvrig behandles kriminal-politiske spørsmål – ofte med utgangspunkt i en eller flere 

saker hvor gjennomgangsmelodien er at domstolene har utmålt for mild straff. Våre 

politikere deltar ofte i slike debatter og uttrykker i mange tilfeller misnøye med det 

konkrete straffenivået. Bl.a. som følge av denne misnøyen, hvor domstolene angivelig 

ikke utmåler straffer i samsvar med den alminnelige rettsoppfatningen, har vi også i 

Norge i nyere tid sett en utvikling i retning av at man under lovbehandlingen gir 

uttrykk for fremtidig straffenivå. 

Jeg skal først si litt om politiske signaler i forbindelse med 

lovgivningsprosessen: Den klare hovedregelen i Norge har vært at dersom lovgiveren 

ønsker å øke straffenivået, noe som er det normale, har man enten økt den øvre 

strafferammen – eventuelt innført eller økt minstestraffen kombinert med et generelt 

utsagn om at straffen må skjerpes. Slike tilfeller er uproblematiske fra et 

maktfordelingssynspunkt. 

Den siste mannsalderen har vi særlig tre eksempler på mer detaljert styring 

av straffutmålingen: 

De to første gjelder innføringen av samfunnstjeneste hvor prøveordningen 

ble innledet i 1983 og omleggingen av straffen for promillekjøring til mer nyanserte 

straffer i 1988. Selv om man her har interessante eksempler på relativt detaljerte 

utsagn om anvendelsesområde og straffutmålingen, kan jeg av tidshensyn ikke gå 

nærmere inn på disse lovendringene. Jeg begrenser meg derfor til det ferskeste 

eksempelet: 

I Norge er det nylig vedtatt ny straffelov i tre etapper. Første etappe – 

straffelovens alminnelige del – ble vedtatt i 2005 – mens de enkelte straffebudene er 

tilføyd ved lovvedtak i 2008 og 2009. Bortsett fra ett kapittel – folkemord, forbrytelse 

mot menneskeheten og krigsforbrytelse – har loven ikke trådt i kraft, og per i dag er 

det uklart når det vil skje. 

Særlig for de alvorligere volds- og seksuallovbruddene er det i forarbeidene 

gitt uttrykk for at straffenivået skal skjerpes – for enkelte overtredelser til dels 

betydelig. Fremgangsmåten er at etter å ha gjengitt saksforholdet og hvilken straff 

som har blitt utmålt i enkelte avgjørelser av Høyesterett og til dels også av 

lagmannsrettene, har man deretter gitt uttrykk for hva straffen i fremtiden skal være 

for en tilsvarende overtredelse. For voldtekt er det stort sett lagt opp til en økning i 
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straffenivå på ca. 50 %. Samtidig understrekes det at det er tale om et 

normalstraffenivå slik at domstolene må foreta den konkrete tilpasningen. 

Etter vedtakelsen av etappe tre, som bl.a. omfatter volds- og 

seksuallovbruddene, kom det opp spørsmål om hvilken betydning disse signalene om 

strengere straffenivå skulle få for handlinger som begås før lovens ikrafttreden. I en 

storkammerdom fra november 2009, Rt. 2009 s. 1412, la Høyesteretts flertall til grunn 

at for handlinger begått før lovvedtaket i juni 2009 skulle ikke forarbeidene tillegges 

selvstendig vekt, mens det for mellomperioden fram til ikrafttredelse skulle skje en 

”gradvis skjerpelse av straffen”. Og for forhold begått etter ikrafttredelsen var det 

”ingen tvil om at … domstolene [plikter] å legge til grunn et straffenivå slik det er 

kommet til uttrykk i lovens forarbeider. Straffutmålingen må skje ut fra dette og under 

hensyn til de særlige omstendighetene i den enkelte sak”. 

Da det etterpå viste seg at det vil ta mange år før straffeloven 2005 kan tre i 

kraft, ble bl.a. gjeldende straffelovs bestemmelse om voldtekt endret slik at 

minstestraffen for voldtekt til samleie er økt fra fengsel i to til fengsel i tre år. 

Forarbeidene til denne endringen kopierer langt på veg forarbeidene til 2005-loven. I 

Høyesteretts dom 19. mai 2011 i HR-2011-1015-A uttales det at forutsetningen i 

forarbeidene om fremtidig straffenivå ”fullt ut” må legges til grunn for handlinger 

som omfattes av lovendringen (avsnitt 11). 

Jeg kan ikke se at slike uttalelser er problematiske fra et 

maktfordelingssynspunkt. Det er lovgiverens oppgave å lovfeste strafferammer, og da 

må lovgiveren også kunne gi uttrykk for nivået innenfor de fastsatte strafferammene. 

Og for å sitere professor Toftegaard Nielsen i Århus i en artikkel fra 2001: ”Om en 

’typisk’ voldtægt skal medføre en straf på 1 ½ års fængsel eller som i Skotland tre års 

fængsel er dog ikke noget, man bliver kyndigere til at afgøre ved at læse jura”. 

Domstolene må uansett fortsatt foreta en konkret vurdering av den enkelte saken med 

utgangspunkt i de nivåene som er antydet av lovgiveren. Dermed får man en rimelig 

balanse mellom den lovgivende og den dømmende myndighet. 

Referenten har reist spørsmål om hvor langt lovgiveren bør gå i å detaljere 

straffenivået i forarbeidene. Etter min mening kan lovgiveren gå ganske langt i så 

måte, men det er av grunnleggende betydning at man tar utgangspunkt i konkrete 

saker som tidligere har vært forelagt domstolene. Ved at lovgiverens synspunkter på 

denne måten konfronteres med virkeligheten, har man som dommer større sikkerhet 

for at lovgiveren faktisk har vurdert de konkrete konsekvensene av det som uttales. I 

så måte svikter forarbeidene til de nye norske straffebudene om seksuell omgang med 

barn hvor det er lagt opp til et sterkt skjerpet straffenivå i forhold til tidligere. Mange 

av disse sakene gjelder tilfeller hvor det er tale om aldersforskjeller på noen få år, og 

hvor domstolene har vært tilbakeholdne med å utmåle lengre ubetingede 

fengselsstraffer – ikke minst dersom partene på forhånd hadde et forhold til 

hverandre. Når man da i forarbeidene har gitt uttrykk for et sterkt skjerpet straffenivå 

også for slike saker uten å gå inn på konkrete saker av denne art, blir forarbeidene mer 

villedende enn veiledende. 

I referatet nevnes et dansk eksempel som etter min mening prinsipielt sett er 

svært problematisk: Det hadde oppstått misnøye med at straffenivået var lavere for 

drap av ektefelle og samboer enn for andre drap. Den danske regjeringen hadde 

dermed tilkjennegitt at den ville fremlegge et lovforslag med henblikk på å skjerpe 

straffen for slike drap. I referatet heter det at ”Højesterets præsident rettede imidlertid 
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henvendelse til justitsministeren og gav udtryk for, at en sådan skærpelse i første 

omgang burde søges gennemført ved, at relevante sager blev indbragt for 

domstolene”. Dette førte til at en egnet sak ble forelagt Højesteret med det resultat at 

straffenivået ble skjerpet til samme nivå som for andre drapssaker. En henvendelse av 

denne karakter fra landets høyesterett til landets regjering er, som allerede antydet, 

svært uheldig: Ved en slik fremgangsmåte kan man lett etterlate et inntrykk av at det 

blir gitt et forhåndsløfte om skjerpet straff. Tilliten til våre domstoler tilsier derfor at 

domstolene skal forholde seg passiv og aldri selv ta initiativet til å få seg forelagt 

konkrete saker. 

Når det gjelder uttalelser utenom lovgivningsprosessen, er jeg enig i at de 

ikke i seg selv kan tillegges vekt av domstolene. Dette skyldes flere forhold som 

stikkordsmessig kan uttrykkes i 1) manglende representativitet, 2) at domstolene 

sannsynligvis er i bedre pakt med den reelle folkemeningen enn de folkevalgte, 3) at 

slike utsagn normalt ikke bygger på samme faglige grunnlag som en lov, og 4) og 

ikke minst hensynet til domstolenes uavhengighet. Det siste momentet er etter mitt 

skjønn grunnleggende: Dersom befolkningen registrerte at domstolene ved 

straffutmålingen la vekt på utsagn fra politikerne utenom lovgivningsprosessen, kunne 

det lett undergrave tilliten til våre domstoler – en tillit vi er sterkt avhengig av. Når 

man i tillegg kan konstatere at endatil sentrale politikere i kampen om velgernes gunst 

foretar handlinger eller kommer med utsagn som røper liten respekt for domstolenes 

uavhengighet, bør vi ha et høyt bevissthetsnivå i så måte. 

Selv om politikernes utsagn utenom lovgivningsprosessen ikke bør tillegges 

vekt i seg selv, betyr det samtidig ikke, som fremhevet i notatet, at det i den offentlige 

debatten ikke kan komme fram synspunkter som bør vektlegges i vår dømmende 

virksomhet. Jeg skal nevne et eksempel fra norsk praksis: Ved familievold hadde vi 

lenge en tendens til primært å ta utgangspunkt i antall konkrete overgrep med det 

resultat at straffenivået gjennomgående var lavt. Med utgangspunkt i den offentlige 

debatten ble vi etter hvert mer og mer bevisst at personer som utsettes for slike 

overgrep, ofte påføres store psykiske belastninger i de mellomliggende periodene. 

Uten støtte i noen konkret lovendring kom Høyesterett i en dom avsagt i 2004, Rt. 

2004 s. 844, til at det også måtte legges vekt på denne belastningen ved 

straffutmålingen. I dommen uttales det at ”straffen i vår sak i større grad enn etter 

lagmannsrettens dom bør avspeile den frykten for vold som konen og barna har levd 

under i årevis, og med den risikoen for skade på lang sikt som en slik livssituasjon 

innebærer” (avsnitt 18). 

Jeg er enig med referenten i at politikere som utgangspunkt må ha en vid 

adgang til å kommentere og eventuelt kritisere konkrete saker. Problemet er imidlertid 

at interessen for enkeltsakene som regel primært er til stede de første dagene etter 

domsavsigelsen. Den faktiske hovedregelen er dermed at kommentarene og kritikken 

ikke gjelder avsluttede saker. Av den grunn kan det ofte være problematisk når 

sentrale politikere kritiserer konkrete saker.   

Det er mange andre interessante temaer som referenten har tatt opp i sitt 

referat. Den tildelte tiden gjør det ikke mulig å gå inn på dem. 




