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Den øverste domstols oppgaver

Inge Lorange Backer, professor emeritus, Norge1

Den øverste domstol i en stat kan ha flere forskjellige oppgaver i sin dømmende virksomhet: å sikre 

en riktig endelig avgjørelse av en sak, å skape prejudikater til veiledning for fremtidige saker, å gi 

en autoritativ rettslig løsning i aktuelle og alvorlige samfunnsspørsmål, og å sikre kontroll med 

maktutøving i samfunnet. Det fremherskende syn i Norden er nå at høyesterettene er og bør være 

prejudikatdomstoler. Referenten anser det viktig at de øverste domstolene kan gi rettsavklaring og 

bidra til rettsutviklingen, men advarer mot å rendyrke dem som prejudikatdomstoler, fordi det lett 

kan gå på bekostning av både sakens parter og lovgiverne. Høyesterettenes ansvar for rettsenhet, 

rettsavklaring og bidrag til rettsutviklingen bør skje i et samspill med lovgiverne. I 

prejudikatsdanningen bør domstolene i samfunn som de nordiske i dag generelt være mer lydhøre 

overfor landets lovgivere enn overfor internasjonale domstoler. De øverste nasjonale domstoler bør 

være en garantist for demokratiske beslutningsprosesser, men avstå fra rettsutvikling som 

lovgiverne ikke kan endre.  At de øverste domstoler har flere oppgaver enn å skape prejudikater, 

bør ha betydning for den måten prejudikatfunksjonen blir ivaretatt på, bl.a. ved ankesiling og 

domskriving.  Referenten oppsummerer avslutningsvis sine hovedsynspunkter i ni teser.

1. Innledning

De nordiske juristmøtene har med 25 års mellomrom diskutert den øverste domstols oppgaver.2  I 

1966 lå hovedvekten på å løse partenes tvist og få redusert høyesterettenes arbeidsbelastning. I 2017 

blir høyesterettene betraktet og ser seg selv som prejudikatdomstoler. Det er resultatet av 

                                                
1 Inge Lorange Backer er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og tidligere 
ekspedisjonssjef for Justisdepartementets lovavdeling.
2 Se Förhandlingarna vid Det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm 31 august – 2 september 1966 s. 143-61 og 
bilag 5 (referent Bo Palmgren (Finland), koreferent Gunnar Bomgren (Sverige)) og Förhandlingarna vid Det 31 
nordiska juristmötet i Helsingfors 19 – 21 augusti 1987 del I s. 293-308 og del II s. 489-521 (referent Johan Lind 
(Sverige), koreferent Magnús Thoroddsen (Island)).  – I de siste 15-20 årene har den øverste domstols oppgaver vært 
diskutert i mange artikler i tidsskrifter og i fest- og jubileumsskrifter i de forskjellige nordiske land. For en komparativ 
drøfting se Per Henrik Lindblom: The Role of the Supreme Courts in Scandinavia, 39 Scandinavian Studies in Law 
(Stockholm 2000) s. 325-66 (opptrykt i Per Henrik Lindblom: Progressiv process (Uppsala 2000) s.87-145).



2

utviklingen gjennom femti år. Med de nasjonale og internasjonale erfaringer som vi har nå, er det 

verdt å spørre hva det innebærer at den øverste domstol skal være en prejudikatdomstol, og om den 

bare skal være det. 

En høyesterett har sin dømmende oppgave til felles med lavere domstoler. Men målet med 

behandlingen i de forskjellige domstolsinstansene kan være forskjellig. For eksempel bygger den 

norske tvistelovreformen på at tingrettene skal være den alminnelige førsteinstans til å få løst 

sivilrettslige konflikter, lagmannsretten en ankedomstol som foretar en reell overprøving uten en ny 

fullstendig behandling av hele saken, og Høyesterett ha til hovedoppgave å sikre rettsenhet, 

rettsavklaring og i noen grad rettsutvikling i samspill med lovgivende myndigheter.3

Ved siden av den ordinære dømmende virksomhet kan en høyesterett ha enkelte oppgaver som 

andre domstoler ikke har. Det kan også være å stille til rådighet for samfunnet den kompetanse og 

autoritet som dommerne har, f.eks. gjennom deltakelse i lovgivningsarbeid, i 

granskingskommisjoner eller i tvisteløsning utenfor de alminnelige domstoler. I de senere år har en 

frykt for at slike sidegjøremål skal gå ut over dommernes uavhengighet og domstolens kapasitet, 

ledet til økende skepsis, særlig mot deltakelse i granskingskommisjoner eller tvisteløsning utenfor 

domstolene. Jeg konsentrerer meg her om den øverste domstols oppgaver i sin dømmende 

virksomhet. 

Nedenfor tar jeg i prinsippet sikte på både de «alminnelige» høyesteretter og de øverste 

forvaltningsdomstoler.  Det betyr mer for den øverste domstols oppgaver om domstolssystemet 

består av to eller tre instanser. Derfor har Islands Hæstiréttur og Högsta förvaltningsdomstolen i 

Finland stått i en annen stilling enn de øvrige høyesterettene,4 og derfor la den såkalte 

toinstansreformen i Norge – som trådte i kraft i 1995 og innebar at alle straffesaker skulle reises for 

tingretten, med ankeadgang til lagmannsretten – et viktig grunnlag for å revurdere Høyesteretts 

oppgaver.

                                                
3 Se bl.a. Innst. O. nr. 110 (2004-2005) fra justiskomiteen om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 
s. 9-10 og 70 sp.1. 
4 I Island vedtok Alltinget i 2016 å etablere en anneninstans, landsréttur, med sete i Reykjavík. Reformen vil tre i kraft 
1. januar 2018. Den medfører at det vil trenges tillatelse fra Hæstiréttur til å få behandlet en anke over en dom i 
landsréttur.
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Jeg tar ikke opp særdomstoler med et begrenset saksfelt – hverken hvilken oppgave den øverste 

særdomstol har på sitt område, eller om særdomstolens avgjørelser bør kunne ankes til den 

alminnelige høyesterett. 

2. Generelt om domstolenes og høyesterettenes oppgaver

Domstolene har en rekke oppgaver i samfunnet: (1) konfliktløsning, (2) sanksjonering av 

regelbrudd, (3) å bidra til monopolisering av fysisk tvang, (4) kontroll med maktutøving fra 

offentlige myndigheter og andre, (5) gjennomføring av den materielle rett og (6) rettsavklaring og 

rettsutvikling der lovgivningen ikke gir svar. 

En sak som kommer for den øverste domstol, har allerede vært behandlet i minst én instans, oftest i 

to. Hva skal da være den øverste domstols særlige oppgave? Jeg skal diskutere fire slike oppgaver:

(1) Sikring av en riktigst mulig løsning av den enkelte sak

(2) Prejudikatinstans med sikte på rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling

(3) Autoritativ (rettslig) løsning av et aktuelt samfunnsproblem

(4) Kontroll med maktutøvingen, særlig av de andre øverste statsmakter. 

Disse oppgavene gjør hver for seg krav på en nærmere kommentar (4-7). Dessuten fortjener 

forholdet til internasjonale domstoler en kort omtale (8).  Hvilke oppgaver en domstol skal ha, har 

betydning for hvilke saker den bør få til behandling, og det kan også legge føringer på 

arbeidsmåten, sammensetning og rekruttering (9-11).

3. Den øverste domstols kapasitet og etterspørselen etter den

Hvor mange saker den øverste domstol kan håndtere, beror på hvor mange dommere den har, og 

hvor mange som skal delta i avgjørelsen av den enkelte sak. I Norden er den alminnelige holdning 

at den øverste domstol skal ha et begrenset antall dommere – stort sett mellom 10 og 20, at flere 

dommere skal delta ved pådømmingen i den øverste instans enn i underinstansene, og normalt at 
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ikke alle dommerne deltar i den enkelte sak.5  Andre land ser annerledes på det – noen ytterpunkter 

er Storbritannia og USA på den ene siden, og Frankrike på den annen.

Når en part som ikke har fått medhold, avstår fra å anke, kan det ha forskjellige grunner. Prosessen i 

en lavere instans kan ha overbevist parten om domsutfallet, eller iallfall om at en anke kan føre til 

dårligere resultat.  Parten kan mangle ressurser til å føre en ankesak eller komme til at det blir 

ulønnsomt, sett i forhold til hva som kan oppnås. Det kan være at parten ikke har tid til å vente på 

en bedre avgjørelse etter anke. Alle disse forholdene – og dermed tilbøyeligheten til å anke – kan 

påvirkes av prosessordningen. Særlig aktuelt er det å sikre en behandling i underordnet instans som 

øker mulighetene for en riktig avgjørelse som blir akseptert av en part som den går imot.6

4. Sikre riktig avgjørelse i den enkelte sak

Det tradisjonelle synet er at høyesterettene hadde til oppgave å sikre en riktig løsning av den enkelte 

sak. Det er viktig for den enkelte part, men har også betydning for tilliten til domstolene mer 

allment. Iblant har det vært sagt slik at av hensyn til rettssikkerheten har enhver i prinsippet rett til å 

kunne føre sin sak til topps. Den øverste domstol blir da betraktet som en ren ankedomstol. Hvor 

viktig en slik oppgave er, avhenger av kvaliteten av underinstansenes arbeid generelt.  

Rettssikkerhetshensyn taler for at en part bør ha adgang til å få prøvd sin sak én gang til i en 

ankeinstans.7 Når det ved siden av førsteinstansen bare er én instans til å prøve saken, blir 

høyesteretten en alminnelig ankedomstol. Slik var det frem til 2007 for Danmarks Højesteret for 

sivile saker behandlet i landsretten og i Sø- og handelsretten, og slik er situasjonen ennå for Högsta 

förvaltningsdomstolen i Finland og for Islands Hæstiréttur.

                                                
5 I Danmark har Højesteret 19 dommere, i Finland Högsta domstolen 19 og Högsta förvaltningsdomstolen 29 dommere, 
i Island Hæstiréttur 9 (7 etter reformen i 2018), i Norge Høyesterett 20 og i Sverige Högsta domstolen 16 og Högsta 
förvaltningsdomstolen 15 dommere.
6 Forskjellige tiltak er aktuelle, bl.a. forsterket sammensetning av retten, sikring av best mulig opplysning av saken og 
domskriving av høy kvalitet. Men noen av tiltakene kan gjøre at prosessen tar lengre tid.
7 Hvor tungt disse rettssikkerhetshensynene veier, kan variere med hvor grundig forberedelsene til behandlingen i første 
instans er. I Norge må de begrensninger i ankeretten som tvistelovreformen i 2005 innførte, ses i lys av nye krav om at 
partene avklarer tvisten før saksanlegg, og om saksforberedelsen i første instans. Bruken av voldgift i sivile saker viser 
at partene ikke alltid anser det avgjørende å ha en ankeadgang. 
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I straffesaker gjør rettssikkerhetshensynene seg særlig gjeldende. Men det anses langt viktigere å 

sikre at en uskyldig ikke blir straffedømt, enn å sikre at en skyldig blir dømt.8

Hvor viktig det er å slippe inn en anke til behandling i høyesterett for å sikre riktig resultat, 

avhenger av om det er grunn til å tro at underinstansens avgjørelse er uriktig. Er underinstansens 

dom uriktig fordi den bygger på en urimelig lovtolking, strider mot sikker rettspraksis eller av andre 

grunner, er det behov for å korrigere dette. Mener en part at dommen bygger på et uriktig faktum til 

skade for ham eller henne, har vedkommende en grunn til å mene at det bør rettes opp – men bør 

det skje ved at den øverste domstol foretar en ny bevisvurdering som tredje instans?  Et alternativ er 

at den øverste domstol i stedet prøver saksbehandlingen i underinstansen dersom den har svakheter 

som kan ha påvirket hvilket faktum som dommen bygger på. 

På den annen side er det liten grunn til behandling i Høyesterett hvis man kan regne med at 

underinstansens dom er riktig, slik at anken ikke vil føre frem. Ut fra en statistisk betraktning er det 

en rimelig hypotese hvis både førsteinstansen og anneninstansen er kommet til samme resultat, 

iallfall hvis det er skjedd med stort sett samme begrunnelse. 

5. Den øverste domstol som prejudikatdomstol

Som prejudikatdomstol vil den øverste domstol ha til oppgave å avgjøre saker der avgjørelsen kan 

gi veiledning for andre saker. Det innebærer at den  skal konsentrere seg om rettslige spørsmål, 

siden bevisvurderingen vanligvis har liten interesse ut over den konkrete saken. Også som 

prejudikatdomstol vil den øverste domstol avgjøre den konkrete saken. Men fra samfunnssynspunkt 

øker prejudikatvirkningen utbyttet av ressursene som er brukt til å prosedere og behandle en sak i 

alle instansene.

Oppgaven for en prejudikatdomstol har flere sider. 

For det første skal den øverste domstolen som prejudikatdomstol etablere rettsenhet der 

underinstansenes avgjørelser spriker. At rettsspørsmål blir løst på forskjellige måter i ulike 

underinstanser, har alltid forekommet. Denne delen av rollen som prejudikatdomstol er beslektet 

                                                
8 Jf. kravene om adgang til å anke i den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) protokoll 7 art. 2 og FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 14 nr. 5. 
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med oppgaven å sikre en riktig avgjørelse av den enkelte sak: Innenfor samme jurisdiksjon har man 

som utgangspunkt vanskelig for å akseptere flere ulike løsninger av samme rettsspørsmål til samme 

tid.9

For det annet skal prejudikatdomstolen gi rettsavklaring der gjeldende rett er uklar. Denne siden av 

prejudikatdomstolens rolle har det alltid vært plass for. En rettslig uklarhet kan skyldes at 

forskjellige rettslige argumenter trekker i hver sin retning, eller at det er uklart hva det enkelte 

argument innebærer eller hvor langt det rekker. Består uklarheten i at praksis mellom forskjellige 

underinstanser spriker, bidrar rettsavklaringen samtidig til å skape rettsenhet. I alle tilfeller bidrar 

rettsavklaringen både til å løse den aktuelle saken og til fremtidig rettledning. Det kan ha betydning 

både for samfunnet og for partene selv hvis de møter nye saker av samme karakter.

Det er ingen klar grense mellom rettsavklaring og den tredje siden av prejudikatdomstolens rolle, 

rettsutvikling. Det ligger nær å snakke om rettsutvikling der det nye standpunktet ikke hadde noen 

klar støtte før den aktuelle dommen kom.  Rettsutvikling kan innebære rettsavklaring, men kan like 

ofte gi opphav til nye uklarheter som kaller på ny rettsavklaring. 

Den som er vant med å erkjenne at domstolene har en rettsskapende funksjon, ser det som en 

selvfølge at høyesterettene bidrar til rettsutviklingen når de avgjør enkeltsaker. En rettsutvikling kan 

bygge på summen av avgjørelser på et område, eller på en enkelt avgjørelse.  Den som oppfordrer 

til at den øverste domstol i større grad skal være en prejudikatdomstol, tar ofte sikte på at det skal 

skje gjennom utsagn i domspremissene i den enkelte avgjørelse.

Spørsmålet er hvor langt høyesterettene bør gå i rettsutvikling, og på hvilket grunnlag det bør kunne 

skje. I de nordiske demokratiske rettsstater, som bygger på en makt- og funksjonsfordeling mellom 

lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter, er utgangspunktet at lovgiverne skal stå for 

rettsutviklingen. 

Det er ikke plass her for å gå dypt inn i hvilket rom det bør være for rettsutvikling i de øverste 

domstolene. Som generelt utgangspunkt anser jeg det – særlig ut fra demokratihensyn – viktig at 

domstolenes rettsutvikling skjer i tråd med lovgivernes syn og ikke på tvers av det. Behovet for at 

den øverste domstol står for rettsutvikling, varierer med lovgivernes aktivitet og kvaliteten på 

                                                
9 Her må det naturligvis tas forbehold for lokale forskrifter og sedvaner. 
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lovgivningsarbeidet. Lar lovgiverne aktuelle samfunnsspørsmål ligge uløst, kan det bli behov for at 

domstolene står for rettsutviklingen.10 Det samme kan være tilfellet når lovgivningen gir kryssende 

signaler om hva som skal gjelde.  På uregulerte områder har vi mange eksempler på hvordan 

domstolenes virksomhet har skapt gjeldende rett. Generelle og kanskje upresise lovregler vil ofte 

trenge en utfylling og nyansering når de møter virkeligheten i enkeltsaker. Det er som kjent 

urealistisk at lovgiverne har for øye alle de praktiske situasjoner som kan oppstå i tilknytning til et 

bestemt lovforslag, og som ved nærmere ettertanke kunne tilsi en modifikasjon i bestemmelsen uten 

at dens hovedfunksjon går tapt. Et generelt synspunkt er likevel at domstolene bør være varsomme 

med å utvikle retten på en måte som lovgiverne i praksis ikke kan reversere.

Prejudikatdomstolens rolle vil avhenge av prejudikatlæren – hva en dom anses som prejudikat for. 

Hvor langt prejudikatvirkningene av den enkelte sak strekker seg, beror på om det legges 

avgjørende vekt på faktiske likhetstrekk mellom avgjørelsen og nye saker, eller på den 

begrunnelsen for resultatet som domsgrunnene gir uttrykk for («anført ratio decidendi»), på en 

annen mulig begrunnelse for resultatet («konstruert ratio decidendi») eller på sidebemerkninger 

(«obiter dicta»).  Det later ofte til at en fremheving av den øverste domstols rolle som 

prejudikatinstans går hånd i hånd med å fremholde at både anført ratio decidendi og obiter dicta har 

prejudikatvirkninger. Det er da lett å overse at prejudikatvirkningen kan være en funksjon av den 

samlete praksis på et område, typisk ved avgjørelser som beror på dommerskjønn. Lovfestede 

rettslige standarder og straffutmåling gir eksempler på det.  Men hvis praksis gjennom flere 

avgjørelser ikke er konsistent, kan det være at det rettssyn som man kan utlede av den samlete 

praksis, blir både uklart og uhensiktsmessig. I mangel av lovgivning kan det da bli behov for utsagn 

i begrunnelsen i en ny avgjørelse som kan tjene som prejudikat for fremtiden.

I de nordiske høyesterettene er det nå en stigende tendens til å utforme domsgrunnene med 

generelle rettslige utsagn om (den fremtidige) rettstilstanden som grunnlag for avgjørelsen av den 

aktuelle saken.  Jo lengre man går i den retningen, desto tyngre innvendinger kan det reises. Det 

gjelder for det første av hensyn til partene. Særlig sidebemerkninger, men også en generell 

begrunnelse i dommen har ofte mer adresse til andre enn til partene. For å gi retten et tilstrekkelig 

grunnlag for slike utsagn, kan det bli en sterk forventning om at partene prosederer saken i større 

                                                
10 Jf. f.eks. Pauliine Koskelo: Domare, lagstiftare och professorer, Svensk Juristtidning 2014 s. 619 (særlig s. 622 flg.)
og Thomas Bull: Gränser för domstolarnas normskapande roll? Festskrift til Jens Peter Christensen (København 2016)
s. 669 (særlig s. 671-72).
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bredde enn det som behøver å være rasjonelt for dem. Det vil fordyre prosessen – og desto mer jo 

mer komplekst rettskildematerialet er. For det annet kommer domstolenes rettsutvikling lettere i 

konflikt med lovgivernes oppgave jo lengre en domstol går i å oppstille generelt utformete regler i 

domsgrunnene.  Grunnlaget for slike utsagn er vanligvis tynnere enn det man kan få til ved ordinær 

lovforberedelse med utredning og alminnelig høring.

For en prejudikatdomstol vil kriteriene for hvilke saker som skal tas til behandling, knytte seg til om 

saken viser behov for rettsavklaring eller rettsutvikling. Det kan ha betydning om 

prejudikatvirkninger bare knytter seg til den øverste domstol, slik oppfatningen er i Norge, eller om 

også anneninstansens avgjørelser kan ha prejudikatvirkning når avgjørelsen blir stående fordi det 

ikke tillates anke til den øverste domstol. Knytter prejudikatvirkningene seg bare til den øverste 

domstols avgjørelser, kan det være at den bør behandle en ankesak selv om første- og 

anneninstansen er samstemt i sin vurdering eller det for øvrig er liten grunn til å tro at anken vil føre 

frem. I slike tilfeller kan søkingen etter et prejudikat komme til å skje på partenes bekostning: Det 

tar lengre tid før den vinnende part får nyte godt av sin rettsposisjon (hvis ikke det skjer en 

foreløpig iverksetting av anneninstansens avgjørelse), og den tapende part vil bli pålagt ytterligere 

prosessutgifter (hvis ikke staten dekker utgiftene til ankebehandling for å sikre et prejudikat). 11

6. Autoritativ løser av samfunnsproblemer

Det ligger i domstolshierarkiet og i konstitusjonen at den øverste domstolen representerer den 

ypperste rettslige autoritet i løsningen av enkeltsaker.12 Det kan være behov for å påkalle denne 

autoriteten for å få alminnelig aksept for løsningen av et omstridt samfunnsspørsmål eller et 

spørsmål som berører mange. 

Fra norsk synspunkt er saken om gyldigheten av vedtaket om utbygging av Alta-

Kautokeinovassdraget et nærliggende eksempel (Rt. 1982 s. 241 P). Det kan også argumenteres for 

                                                
11 Hvis man på denne bakgrunn mener at også anneninstansens avgjørelser bør ha prejudikatvirkninger, kan det komme 
til å omfatte avgjørelser som partene av andre grunner lar være å anke. Det er ikke nødvendigvis en fordel. En 
mellomløsning er å la anneninstansens avgjørelse få prejudikatvirkning bare der den er forsøkt innbragt for den øverste 
domstol, men anken er avsilt fordi den øverste domstol anså avgjørelsen for å være riktig. Det som Norges Høyesterett 
omtaler som «miniprejudikater», der ankeutvalget med en begrunnet kjennelse har avslått å fremme en anke til 
behandling fordi det mener anken ikke vil føre frem, svarer et stykke på vei til dette.
12 Historiske tradisjoner kan likevel tenkes å gjøre at en annen domstol nyter en lignende autoritet. I Norden er Svea 
hovrätt det eksemplet som ligger nærmest.
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at særlig spektakulære saker bør bli avgjort av den øverste domstol.  Behandlingen av 

straffutmålingen for NOKAS-ranet – Norgeshistoriens største ran med en politiinnsatsleder drept i 

Stavanger sentrum (Rt. 2007 s. 1056) – kan ses som eksempel på en slik sak.

7. Kontroll med maktutøving, særlig offentlig myndighetsutøving

Kontroll med urettmessig maktutøving er en sentral oppgave for domstolene. Det gjelder enten 

maktutøvingen skriver seg fra private eller offentlige myndigheter. Formålet med denne kontrollen 

angis ofte å være å beskytte individet, men det er også behov for slik kontroll for å beskytte 

fellesskapet mot maktutøving fra enkelte.13

Som oftest er det kontrollen med offentlig maktutøving som blir fremholdt i denne forbindelsen. 

Det står sentralt i straffesaker, både ved bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler og ved ilegging av 

straff. I straffesaker vil domstolene enten treffe avgjørelse i saken selv, eller foreta en full 

overprøving av den avgjørelsen som påtalemyndigheten har truffet. Kontrollen med annen offentlig 

myndighetsutøving er vanligvis mer begrenset ved at lovgivningen gir forvaltningen en 

skjønnsmessig myndighet innenfor visse rammer. I vestnordisk forvaltningsrett blir denne 

skjønnsutøvingen som hovedregel ikke overprøvd av domstolene. 14

Er det tale om kontroll med avgjørelser som en av de andre statsmaktene – parlamentet eller 

regjeringen – treffer, har den øverste domstol en særlig oppgave som den tredje statsmakt.  Skal 

domstolene unnlate å legge til grunn en avgjørelse av én statsmakt, eller sette en slik avgjørelse helt 

til side, taler gode grunner for at dette må kunne bringes inn for en annen statsmakt – den øverste 

domstol – som tar stilling til det. 

Når denne kontrollen bygger på grunnloven, blir høyesterettens rolle ofte beskrevet som en 

konstitusjonsdomstol. Det tar særlig sikte på kontroll med parlamentets lovvedtak. Det kan også 

omfatte andre tilfeller hvor kontrollen skjer på grunnlag av internasjonale regler med forrang for 

                                                
13 Eksempler kan være når et foretak slipper ut miljøgifter eller andre forurensende stoffer for å spare kostnader til 
rensing, når enkeltpersoner krenker allmenhetens ferdselsrett, eller når ledere eller myndighetspersoner skaffer seg 
uberettigete personlige fordeler (korrupsjon). 
14 Forvaltningens skjønnsutøving kan imidlertid bli prøvd opp mot visse ulovfestede prinsipper. En slik prøving har nok 
fått sterkere fotfeste i de senere år, selv om det varierer mellom de vestnordiske land. I Finland og Sverige kan 
forvaltningsdomstolene som utgangspunkt prøve statsorganers forvaltningsskjønn fullt ut så lenge det ikke gjelder 
regjeringsvedtak.
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ordinær lovgivning, særlig menneskerettskonvensjoner eller EU/EØS-regler. En slik kontroll har 

fått større betydning i de senere år, dels ved at begrensninger for lovkontrollen som gjaldt i svensk 

og finsk rett, er fjernet, dels ved at grunnlovens rettighetsvern er utvidet, og ikke minst ved at 

internasjonale regler er inkorporert i nasjonalt regelverk med forrang for andre regler.  

Særlig ved prøving mot grunnloven har den øverste domstol en funksjon som ligner litt på den som 

konstitusjonsdomstoler i Europa har. Det blir likevel misvisende å omtale de nordiske høyesteretter 

som konstitusjonsdomstoler – fordi de er organisert og sammensatt helt annerledes enn 

konstitusjonsdomstoler på kontinentet, fordi de utøver sin kontroll som del av behandlingen av 

enkeltsaker i tilknytning til et konkret saksforhold, og fordi det ikke er en forhåndskontroll opp mot 

grunnloven eller andre trinnhøyere regler.15

Hvilken betydning denne rollen har, beror dels på omfanget av overordnete regler som det kan være 

aktuelt å prøve lovanvendelsen mot. Dels beror det på omfanget av prøvingen. Stor vekt på 

høyesterettenes rolle som konstitusjonell prøvingsinstans vil tale for at man ved ankesilingen 

prioriterer ankesaker som kan reise spørsmål i forhold til overordnete regler, og for at partenes 

advokater blir oppfordret til å legge vekt på disse spørsmålene i sin prosedyre. En sterk fremheving 

av denne rollen kan føre til at domstolene utvikler en praksis med inngående «lagprövning» når det 

ikke gjelder konstitusjonelle begrensninger for prøvingen.  En inngående «lagprövning» er likevel 

ingen nødvendig følge av at den øverste domstol får en oppgave med lovkontroll. 

Én side av lovkontrollen kan ses som et bidrag til å styrke lovkvaliteten – nemlig der den øverste 

domstol ikke finner å kunne bygge på en lovbestemmelse fordi den ikke er klar nok til å oppfylle 

grunnlovfestede eller menneskerettslige krav til lovhjemmelen, eller fordi lovgiverne ikke har gitt 

noen dekkende analyse eller begrunnelse for den ønskete løsningen. Det forekommer også at en 

høyesterett påpeker i domsgrunnene at rettstilstanden er lite tilfredsstillende, og oppfordrer til 

lovendring. Kanskje bør høyesterettens kontor oversende dette også direkte til lovgivende 

myndighetene – helst parlamentet?16

Det er blitt vanlig i Norden at det finnes lovgivning side om side og i tråd med en ganske 

omfattende rettighetskatalog forankret i grunnloven eller i menneskerettskonvensjoner. Ofte kan en 

                                                
15 Jf. Eivind Smith: Norges Høyesterett – en «konstitusjonsdomstol»? Festskrift til Jens Peter Christensen  (København 
2016) s. 681-702.
16 I Finland bestemmer grundlagen (99 §) at högsta domstolen og högsta förvaltningsdomstolen kan fremme forslag til 
regjeringen om lovgivningstiltak.
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konkret sak da bli løst på grunnlag av en slik lovbestemmelse. Om den øverste domstol, nettopp 

fordi den har myndighet til å anvende overordnete normer, i stedet bygger det samme resultatet på 

en tolking av f.eks. en mer generell og upresis grunnlovbestemmelse, kan det føre til unødige 

begrensninger i lovgivernes adgang til å revurdere den aktuelle lovbestemmelsen.

Jo mer omfattende den øverste domstols lovkontroll er, desto lettere vil den komme i konflikt med 

demokratihensyn. Det bør derfor ikke være noe mål at den øverste domstol gjennom sin praksis 

legger mest mulig innhold inn i grunnlovbestemmelser om forhold som allerede er regulert i 

lovgivningen. Det gjelder særlig når grunnlovgiveren har lagt til grunn at nye bestemmelser i 

grunnloven ikke gir større rettigheter enn det som allerede følger av lovgivningen, slik tilfellet var 

ved den norske grunnlovreformen i 2014 da en rekke rettigheter ble grunnlovfestet. Den øverste 

domstol bør ha for øye at overordnete normer ikke alltid skal betraktes som en skranke for 

lovgiverne, men som et tolkingsmoment ved anvendelsen av lovene og som en veiviser – en 

verdimarkering – for de lovgivende myndigheter og for domstolene selv når de tar stilling til 

ulovfestet rett.

En tilbakeholdenhet i lovkontrollen har etter min mening gode grunner for seg hvis det 

demokratiske styringssystemet og beslutningsprosessene der fungerer godt. Jeg våger den påstand at 

dette er situasjonen i Norden. Et bredere perspektiv viser imidlertid utviklingstrekk som forstyrrer 

demokratiske beslutningsprosesser i land som i utgangspunktet er å regne som demokratiske 

rettsstater. Da er det viktig at den øverste domstol kan være en garantist for et reelt demokrati.

8. Den øverste domstols forhold til internasjonale domstoler

Siden den øverste domstols oppgaver sist ble diskutert på et nordisk juristmøte, er forholdet til 

internasjonale normer som kan bli overprøvd ved en internasjonal domstol, blitt et sentralt tema. 

Det gjelder særlig EU/EØS-retten og internasjonale menneskerettskonvensjoner med tilknyttede 

domstoler eller klageorganer. 

Det klare utgangspunktet er at inkorporerte menneskerettskonvensjoner med forrang og EU/EØS-

retten skal anvendes av domstolene til fortrengsel for det som ville følge av nasjonale 

rettskildefaktorer. Godt lovarbeid skal normalt ha sørget for at nasjonal lovgivning er i samsvar med 

disse internasjonale forpliktelsene. Men det kan forekomme svikt som domstolene vil ha mulighet 
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for å korrigere, iallfall innenfor rammen av presumpsjonsprinsippet eller prinsippene om 

direktivkonform eller EØS-konform tolking. Det hender også at lovgiverne etter en rettspolitisk 

vurdering vedtar en lov som blir hevdet å stå i strid med de internasjonale reglene. Da møter den 

øverste domstol to hovedutfordringer: å klarlegge innholdet av de internasjonale reglene, og hvis 

mulig få frem hvorfor den nasjonale regelen er forenlig med den internasjonale regelen. 

Å klarlegge innholdet av den internasjonale regelen kan være en oppgave som er forbeholdt den 

internasjonale domstolen, slik det er etter EU-retten (TEUV art. 267).  Etter EØS-avtalen er det 

ingen plikt for nasjonale domstoler til å forelegge EØS-rettslige spørsmål for EFTA-domstolen, 

men en adgang til å gjøre det (ODA art. 34). Generelt vil en slik forelegging forsinke den endelige 

avgjørelsen av saken, iallfall hvis den øverste nasjonale domstol selv er á jour i sin saksavvikling. 

Det kan også spørres om en nasjonal høyesterett, iallfall i plenum, har like gode forutsetninger for å 

klarlegge det aktuelle rettsspørsmålet som den internasjonale domstolen vil ha. Iallfall har det 

begrensete antall forelegginger for EFTA-domstolen fra nasjonale høyesteretter ført til en livlig 

diskusjon.17

Når en nasjonal høyesterett selv tar stilling til innholdet av en internasjonal forpliktelse, skal den da 

resonnere og opptre som den internasjonale domstolen eller klageorganet ville ha gjort? Etablert 

oppfatning er at den nasjonale domstolen ikke skal legge nasjonal rettsmetode til grunn her, men 

løse spørsmålet ut fra den metode som det internasjonale håndhevingsorganet bruker. Når denne 

metoden ikke gir noen sikker løsning, kan det forsvare at den øverste domstol trekker inn nasjonale 

metodebetraktninger.  Norges Høyesterett har således gitt uttrykk for at den kan bygge på nasjonale

verdier innenfor rammen av EMDs metode når den tar stilling til anvendelsen av den europeiske 

menneskerettskonvensjon (Rt. 2000 s. 996 P). 

Kommer en høyesterett til at nasjonal lovgivning er forenlig med de internasjonale forpliktelsene, 

kan den nasjonale dommen bli bragt inn for det internasjonale håndhevingsorganet. Iallfall ved 

prøving i Den europeiske menneskerettsdomstol kan det få betydning for utfallet hvordan den 

nasjonale domstolen har begrunnet sitt resultat. For de øverste domstolene blir det derfor en 

oppgave å utforme domsgrunnene slik at de kan overbevise EMD. Da blir det viktig å vise hvordan 

man har tatt i betraktning EMDs avgjørelser og vurdert det aktuelle rettsspørsmålet ut fra den 

                                                
17 Se f.eks. Carl Baudenbacher: EFTA-domstolen og dens samhandling med de norske domstolene, Lov og Rett 2013 s. 
515-34 og Arnfinn Bårdsen: Noen refleksjoner om Norges Høyesterett og EFTA-domstolen, Lov og Rett 2013 s. 535-
46.
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metode som EMD selv bruker, og å få frem de hensyn som ligger bak den nasjonale løsningen, og 

hvordan de harmonerer med verdiene i EMK.

Den øverste nasjonale domstol kan anlegge ulike syn på sitt forhold til en internasjonal domstol. Ett 

synspunkt er at den øverste nasjonale domstol bør tjene til å avlaste den internasjonale domstolen. 

Internasjonale domstoler med suksess kan lett bli overbelastet med lang saksbehandlingstid til 

følge, ofte til stor skade for partene i saken. Dette har gjort seg sterkt gjeldende for Den europeiske 

menneskerettsdomstol. Et annet synspunkt er at den øverste nasjonale domstol bør bidra mest mulig 

til å gjennomføre nasjonalt de avgjørelser som den internasjonale domstolen treffer i sin praksis 

med andre stater.  Begge synspunkter kan få den nasjonale domstolen til å ville foregripe en mulig 

internasjonal rettsutvikling for å hindre at saken blir bragt videre internasjonalt. Men jo mer den 

øverste nasjonale domstol gjør det, desto lettere vil den komme i konflikt med nasjonale lovgivere 

om aktuelle samfunnsspørsmål i den enkelte stat. 

9. I hvilken grad skal den øverste domstol prøve faktum og realitetsavgjøre saken?

Historisk har diskusjonen om den øverste domstols oppgaver tatt for gitt at den er en ankedomstol. 

Hovedspørsmålene har vært om den bør ha kompetanse til å prøve både faktum og jus, og om den 

skal kunne realitetsavgjøre saken, eller om den skal være en kassasjonsdomstol som må nøye seg 

med å oppheve underinstansens dom dersom den er uenig i dens syn.  Hovedgrunnene til å begrense 

høyesterettens kompetanse har vært å hindre at domstolen blir overbelastet, og konsentrere dens 

arbeid om å avklare juridiske spørsmål. 

Den øverste domstol er sentralisert og setter i praksis rett bare der den har sete. Det skaper praktiske 

problemer med å føre bevis fra andre deler av landet, enten det gjelder vitner eller synfaring. Det 

har vært en grunn til å begrense ankesaker for den øverste domstol der tvisten knytter seg til slik 

bevisføring, og likhetshensyn tilsier at en slik begrensning må gjelde generelt, uten hensyn til om 

bevisene faktisk er til stede der den øverste domstol setter rett.  I dag gjør de tekniske mulighetene 

for bildeoverføring at de praktiske problemene som forelå før, ikke lenger veier så tungt, selv om 

det stadig er noe annet å være på stedet selv enn å iaktta det gjennom bilder tatt fra fotografens 

vinkel.
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Derimot er det fremdeles liten grunn til at en part skal få prøvd bevisvurderingen i så mye som tre 

omganger. En del bevis blir mindre sikre med tiden.  Bevisvurderingen i en sak har som oftest lite å 

si for andre saker, og generelt er det rimelig å vente at partene legger frem alle relevante bevis i 

løpet av to instanser.  Slik dommere til høyesterettene rekrutteres,  kan det neppe hevdes generelt at 

de har noe fortrinn fremfor dommere i lavere instanser når det gjelder å vurdere bevis. 

Står disse spørsmålene i en annen stilling når det legges større vekt på andre oppgaver enn å sikre 

en materielt riktig avgjørelse i den enkelte sak?  Etter min mening kan både kontrollen med 

maktutøving og en autoritativ avgjørelse av omstridte samfunnsspørsmål bli vanskeligere dersom 

den øverste domstol prinsipielt er avskåret fra å prøve faktum. Men hensynet til å unngå 

overbelastning – og å unngå at den må treffe avgjørelse på grunnlag av et dårligere bevismateriale 

enn underinstansen – tilsier at høyesteretten ikke bør være forpliktet til å prøve faktum i alle 

ankesaker som den behandler. Derfor bør det aldri være fritt frem for å anke en avgjørelse dit på 

grunnlag av feil i bevisvurderingen eller nye opplysninger, og det er grunn til å legge spørsmål om 

gjenåpning på grunnlag av nye bevis – særlig i straffesaker – til andre instanser enn landets øverste 

domstol.

Generelt taler hensynet til partene for at den øverste domstols avgjørelse bør være den endelige 

avslutning på saken i det nasjonale rettssystemet. Om mulig bør man unngå en ny runde i 

underinstansen fordi høyesteretten ikke prøver de aktuelle faktiske spørsmål. Hvis den ikke selv vil 

prøve bevisvurderingen, risikerer man at en misfornøyd part i stedet angriper saksbehandlingen –

f.eks. at retten har gått utenfor partenes påstandsgrunnlag (anførsler), eller unnlatt å bidra til 

klarlegging og opplysning av sakens faktum ved manglende prosessledelse. Det vil gi en forvridd 

prosess som er lite gunstig.

10. Utvelgingen av saker til den øverste domstol

Ser vi prinsipielt på det, kan en sak bli bragt inn for den øverste domstol på tre forskjellige måter: 

ved anke fra en part eller annen ankeberettiget, ved forelegging fra en underordnet domstol, eller 

ved at den øverste domstolen selv innkaller saken til behandling der.
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At den øverste domstol selv skulle innkalle en sak til behandling, er utenkelig så lenge domstolens 

hovedoppgave er å løse tvister mellom partene. Skal den øverste domstol være en ren 

prejudikatdomstol, gir det større mening at den innkaller til behandling saker der den ser behov for 

et nytt prejudikat – skjønt man får spørre seg hvordan høyesteretten skulle få beskjed om at en slik 

sak er pådømt i en lavere domstol. Uansett vil en slik innkallingsrett fungere over hodet på partene 

og skape tvil om den øverste domstol vil opptre uavhengig og upartisk.

Det er lettere å se for seg at en underordnet domstol forelegger saken for den øverste domstol, med 

eller uten partenes tilslutning.  Den svenske «hissen» (56:13 til 56:15 RB) gir underinstansen en 

viss adgang til å forelegge rettsspørsmål – typiske «prejudikatfrågor» – for Högsta domstolen til 

avgjørelse (med dennes samtykke). Det kan raskt og billig gi et prejudikat før saken fortsetter for 

tingsrätten eller hovrätten på dette grunnlaget.

For å få et prejudikat raskere kan det også bli spørsmål om å springe over en instans.18 I Danmark 

kan byretten bestemme at en sak skal henvises til landsretten i stedet – med den konsekvens at 

landsrettens dom kan påankes til Højesteret. En slik variant kan gi underinstansen mulighet for å 

skyve en sak fra seg, uten at den øverste domstol kan påvirke om saken naturlig hører hjemme der. 

Etter den danske retsplejeloven skal derfor landsretten påse at saken har tilstrekkelig prinsipiell 

betydning til å bli løftet opp.19

Utvelgingen av saker til den øverste domstol skjer etter nordisk prosessorden i første hånd gjennom 

anke fra en av partene (eller annen ankeberettiget).20 I praksis blir det anket langt flere saker enn 

den øverste domstolen kan behandle. Det må derfor skje en siling som avgjør hvilke av de påankete 

saker som skal slippes inn til behandling.

Denne utvelgingen av saker for pådømming av den øverste domstol («ankesiling») kan bygge på 

ulike kriterier og gjøres av den øverste domstol selv, av den domstol som har avsagt dommen, eller 

av et annet organ. Synet på den øverste domstols oppgaver vil ha betydning især for valget av 

                                                
18 Etter den norske tvisteloven (§ 30-2) kan man spare behandling i lagmannsretten ved direkte anke fra tingretten til 
Høyesterett. Men Høyesterett er varsom med å gi tillatelse til dette. Et eksempel er Alta-saken (Rt. 1982 s. 241 P).                                          
19 Se retsplejeloven § 226 stk. 1 og 5 og § 368 stk. 3; jf. Børge Dahl: Hvad skal vi med Højesteret? Festskrift til Jens 
Peter Christensen (København 2016) s. 619 (628), som påpeker at landsrettene skal drøfte sin henvisningspraksis med 
Højesteret.
20 Det kan forekomme særlige regler som gjør det mulig å få en prøving i høyesterett uavhengig av hva partene i saken 
ønsker. Et eksempel er den norske domstolloven § 37, som gir staten ved vedkommende departement adgang til å anke 
hvis saken ikke hører under norsk jurisdiksjon. Bestemmelsen blir meget sjelden brukt i praksis. 
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kriterier. Uten en tilstrekkelig siling vil det fort oppstå restanser,21 og saksbehandlingstiden blir 

lengre enn ønskelig. Men en sterk siling som sikrer at den øverste domstol alltid er à jour, kan på 

sin side gjøre at domstolen ikke får til behandling saker som hadde fortjent å bli avgjort der. 

I nordisk rett er det vanlig at den øverste domstol selv rår over utvelgingen blant de saker som 

ankes. Det gir domstolen mulighet for å bidra til en planmessig rettsutvikling på områder som den 

selv velger. Avhengig av de lovfestede kriteriene gir det i praksis den øverste domstol grunnlag for 

en effektiv kontroll med sakstilgangen og dermed arbeidsbelastningen. Det kan gjøres med sikte på 

å skaffe god og tilstrekkelig tid til å gå i dybden i de saker som tas inn (og i og for seg også til å 

skaffe seg behagelige arbeidsforhold).  Det kan hevdes at ingen vil være bedre enn den øverste 

domstol til å vurdere om en anke kan føre frem, eller behovet for et prejudikat. Men det kan være en 

arbeidskrevende oppgave.

Hvor mye arbeid som den øverste domstol må legge ned i ankesilingen – og dermed på bekostning 

av det ordinære domsarbeid – avhenger av hvor mange dommere som deltar, og hvilke kriterier og 

krav til begrunnelse som gjelder for ankesilingen. Det er derfor vesentlig færre dommere som deltar 

ved ankesiling enn ved ordinær pådømming. Tidligere var det i Norge vanlig at spørsmål om 

ankesiling ble avgjort uten nærmere begrunnelse. De menneskerettslige krav til 

toinstansbehandling22 har ført til at avsiling av en anke over fellende straffedom i anneninstansen 

etter frifinning i første instans må begrunnes ganske inngående. Det kan sies at dette har ført til et 

slags tosporet system for overprøving ved anke: en ordinær realitetsprøving med muntlig 

forhandling, og en enklere overprøving basert på skriftlig behandling. Kravet til begrunnelse 

varierer etter karakteren av den enkelte sak, men generelt må den vise at det er skjedd en reell 

overprøving. Det styrker rettssikkerheten, men gjør samtidig at vinningen ved ankesiling for den 

øverste domstol delvis går tapt. 

Å legge ankesilingen til den domstol som har avsagt den aktuelle dommen, kan være lite 

betryggende sett fra partenes synspunkt, og man kan neppe regne med at den har samme oversikt 

over behov for å sikre rettsenhet, rettsavklaring eller rettsutvikling som den øverste domstol vil ha. 

Det siste kan sies også om alternativet å legge ankesilingen til en helt utenforstående og uavhengig 

                                                
21 Restanseproblemet, saksbehandlingstid og spørsmålet om siling har vært et tilbakevendende tema i Norges 
Høyesteretts historie frem mot utgangen av det 20. århundre, se Jørn Øyrehagen Sunde: Høgsteretts historie (Oslo 
2015). De siste 20 år har Norges Høyesterett gjennomgående vært helt à jour.
22 EMK protokoll 7 art. 2 og SP art. 14 nr. 5, jf. Menneskerettskomiteens uttalelse Aboushanif mot Norge 
(Communication no. 1542/2007).
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instans. Med det alternativet vil arbeidet med ankesiling ha liten mulighet for å komme til nytte på 

annen måte.

I Danmark ble utvelgingen av ankesaker til Højesteret tidligere foretatt av Justitsministeriet. Skal 

det avgjørende kriterium for ankesilingen være om det trengs en rettsavklaring eller rettsutvikling, 

kan nettopp det være en grunn for å legge oppgaven til et ministerium med ansvar for 

lovgivningsoppgaver, som Justitsministeriet. Ut fra prinsippet om domstolenes uavhengighet er den 

nå lagt til et uavhengig kollegialt organ med dommerrepresentasjon, Procesbevillingsnævnet. Det er 

mer betryggende for partene i ankesaker hvor staten selv kan ha en interesse. Det sparer den øverste 

domstol for arbeidet, og det forebygger at den forfølger sine egne mål ved utvelgingen – enten det 

er et rettspolitisk program eller et ønske om å begrense arbeidspresset. 

Utvelgingen dreier seg både om hvilke saker den øverste domstol skal pådømme, og om hvilke 

spørsmål i saken som skal slippes inn. Oppgaven som prejudikatdomstol tilsier at høyesteretten 

konsentrerer seg om de sider av en sak som kan få betydning som prejudikat gjennom rettsavklaring 

eller rettsutvikling.  Gjøres det konsekvent, fører det til at den øverste domstol ikke tar stilling til 

bevisspørsmål.  Vil det føre til en livsfjern holdning, slik man fryktet i den norske diskusjonen i 

mellomkrigstiden, da spørsmålet var om Høyesteretts kompetanse burde begrenses til å prøve 

saksbehandlingen og rettsanvendelsen i underinstansen? 

En tilskjæring av ankesaken kan gjøre at partene – avhengig av utfallet i den øverste domstol – blir 

nødt til å prosedere saken videre i underinstansen, fordi den øverste domstol ikke har tatt stilling til 

den i sin helhet.23 I praksis kan det også vise seg at tilskjæringen har vært for sterk av andre 

grunner. Når den tilskårne saken blir prosedert, kan det komme frem at hovedspørsmålet ligger på 

en annen kant, eller at andre sider ved saken fremstår som uriktig avgjort i underinstansen.  I slike 

tilfeller blir det spørsmål om den øverste domstol selv bør være bundet av tilskjæringen.

Den øverste domstols posisjon i rettslivet – også som prejudikatdomstol – beror ikke bare på hvilke 

saker den pådømmer, og hvilke løsninger den kommer til i dem. Det har også betydning at den 

pådømmer et tilstrekkelig antall. Blir antallet lite, er det er en dårlig kompensasjon at de få 

                                                
23 Et eksempel er Høyesteretts dom 20. desember 2016 (HR-2016-2579-A) om utbetaling ved dødsfall etter en 
ulykkesforsikring. Forsikringen dekket ikke selvmord. Lagmannsrettens dom, som påla selskapet å betale, ble opphevet 
fordi retten hadde stilt for strengt beviskrav for å anta at det var et selvmord. De pårørende gjorde gjeldende at 
forsikringsselskapet uansett hadde fremsatt selvmordsinnsigelsen for sent, men dette spørsmålet ble ikke behandlet av 
Høyesterett. (Høyesteretts avgjørelser er nå bare tilgjengelige på internett, etter at Norsk Retstidende sluttet å utkomme 
som trykt publikasjon ved utgangen av 2015.)
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prejudikatene som kommer, er desto mer gjennomtenkte og har stor rekkevidde, ut over 

saksforholdet i den aktuelle saken. 

11. Arbeidsmåte, domskriving og assistanse til dommerne

En hovedvekt på rollen som prejudikatdomstol kan ha konsekvenser for høyesterettenes 

arbeidsmåte. Behandlingsmåten kan ha betydning for den øverste domstols kapasitet – det kan f.eks. 

tenkes at en del ankesaker kan behandles raskere skriftlig enn muntlig. Dette er et spørsmål hvor det 

er markerte forskjeller mellom høyesterettene i Norden. 

En domstol med et gitt antall dommere kan øke kapasiteten ved å styrke assistansen til dommerne. 

De aller fleste høyesterettene i Norden har en stab av juridiske assistenter 

(dommerfuldmægtige/föredraganden/utredere).24 De er ikke knyttet særskilt til den enkelte 

dommer. Hvilke oppgaver de har, varierer og henger delvis sammen med prosessordningen. De kan 

f.eks. legge til rette for ankesilingen. I den grad advokatenes prosedyre ikke gir den øverste domstol 

godt nok grunnlag for prejudikatsdanningen, kan det bli spørsmål om å bistå dommerne med å 

innhente informasjon i det mer komplekse rettskildebildet som preger retten i dag. Går det her en 

grense for hvor omfattende assistansen kan bli uten at rettsavgjørelsene reelt sett helt eller delvis 

blir påvirket av det assisterende personalet?  Skyldes behovet for rettsavklaring og rettsutvikling 

mangler og svakheter i lovgivningen, vil det ha mer for seg å sette ressursene inn i 

lovgivningsarbeidet. 

Prejudikatsdanningen blir nok mer arbeidskrevende jo mer utførlige domsgrunner som det legges 

opp til. I domskrivingen er begge ytterpunkter uheldige. En lang dom hvor alle steiner og 

argumenter er snudd, blir som regel vanskeligere å sette seg inn i. Man får huske på at den øverste 

domstol har til oppgave å treffe en avgjørelse, ikke å forfatte en rettsvitenskapelig avhandling.  Ikke 

minst vil arbeidet øke jo mer man tar sikte på å utforme en generell regel med virkninger ut over 

den aktuelle saken. Skal man skape grunnlaget for å gå så bredt til verks, vil det lett skje på 

bekostning av hvor mange saker som den øverste domstol kan behandle. Det vil være å rendyrke 

rollen som prejudikatdomstol mer enn den fortjener.

                                                
24 Danmarks Højesteret har ca. 12 dommerfuldmægtige, Finlands Högsta domstol 25-30 föredraganden og Högsta 
förvaltningsdomstolen ca. 45 föredraganden, Norges Høyesterett 22 utredere og i Sverige ca. 35 föredraganden i hver av 
Högsta domstolen og Högsta förvaltningsdomstolen.
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12. Teser

Tese 1: Den øverste domstol har til oppgave både å avgjøre den aktuelle saken og gi veiledning for 

fremtiden.

Tese 2: Den øverste domstols oppgave som prejudikatinstans er mer å bidra til rettsavklaring og 

rettsenhet enn til en rettsutvikling som lovgiverne ikke kan endre.

Tese 3: Den øverste domstols oppgave som rettsutvikler bør ses i lys av lovgivningsmaskineriets 

effektivitet.

Tese 4: Det er i dag en fare for at den øverste domstol konsentrerer seg for sterkt om rollen som 

prejudikatdomstol. 

Tese 5: Den øverste domstols lojalitet bør som utgangspunkt ligge mer hos de nasjonale lovgiverne 

enn hos internasjonale domstoler.

Tese 6: Den øverste domstol bør selv stå for utvelgingen av ankesaker. Rettsavklaring og eventuelt 

rettsutvikling bør være viktige, men ikke eneste mål ved utvelgingen.

Tese 7: De enkelte ankesakene bør ikke tilskjæres så sterkt at den øverste domstol i praksis bare får 

til oppgave å prøve saksbehandlingen og rettsanvendelsen i underinstansen.

Tese 8: Den øverste domstol bør kunne korrigere en tilskjæring av ankesaken som er foretatt under 

ankeforberedelsen, hvis tilskjæringen viser seg å være uheldig.

Tese 9: Den øverste domstol bør ikke tilstrebe en mest mulig generell og abstrakt utforming av 

rettsgrunnlaget for å avgjøre en ankesak.


