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Oppgaven skal gi en analyse av Rt. 2010 s. 684. Saken gjaldt om en mann kunne straffes for å
ha kjørt en 14 fots småbåt i alkoholpåvirket tilstand. Rettsspørsmålet var om forbudet i
fritids- og småbåtloven § 33 kommer til anvendelse når motoren ikke kunne anvendes på
grunn av drivstoff mangel
Rettsspørsmålet er et spørsmål som skal besvares ved hjelp av juridisk metode og som er
bestemmende for rettigheter eller plikter til juridiske personer. Disse rettighetene eller
pliktene kjennetegnes gjerne av at de kan håndheves ved hjelp av statens tvangsmakt.
Det primære rettsgrunnlaget var småbåtloven § 33. Rettsanvendelsesprosessen var som
sådan en lovtolkningsprosess. Lovtolkningsprosessen skiller seg fra andre
rettsanvendelsesprosesser, for eksempel, en rettsanvendelsesprosess der ulovfestet rett
utgjør det primære rettsgrunnlaget. Hovedforskjellen er at rettsanvender, der ulovfestet rett
utgjør primært rettsgrunnlag, ikke har en autoritativt vedtatt tekst å forholde seg til.
Rettsanvendelsesprosessen er prosessen fra reisningen av et rettsspørsmål til fastleggelsen,
gjennom rettslig argumentasjon, av en rettsregel som kan subsumeres på det aktuelle
faktum. Rettsanvendelsesprosessens to hovedsteg er identifisering og fortolkning av det
primære rettsgrunnlaget.
Ved domfellelse risikerte tiltalte straff og saken befinner seg som sådan på
legalitetsprinsippets område.
Rettskildene Høyesterett benyttet seg av var lovtekst, forarbeider, lovformål,
høyesterettspraksis, reelle hensyn, underrettspraksis og folkerett. Rettskilder er legitime
argumentkilder til bruk i rettslig argumentasjon. Rettskildebruken styres av
rettskildeprinsippene.
De tre kategoriene av rettskildeprinsipper er relevansprinsipper, sluntningsprinsipper og
vektprinsipper. Relevansprinsinsippene styrer hvilke rettskilder som er legitime til bruk i
rettslig argumentasjon. Slutningsprinsippene styrer hvordan rettsanvender legitimt kan

utlede argumenter ut fra rettskildene. Ved motstrid vil vektprinsippene, et stykke på vei,
avgjøre hvilke argumenter som skal tillegges mest vekt for å avgjøre det foreliggende
rettsspørsmålet.
Høyesterett kom til at mannen kunne dømmes etter småbåtloven § 33. Dommen ble
enstemmig avsagt.
Hoveddel I avsnitt ni presenteres det primære rettslige grunnlaget, lov om fritids- og
småbåter § 33.
Det primære rettslige grunnlaget er den rettsdannelse som inneholder de vilkår som må
være oppfylt for at ønsket rettsvirkning skal inntre, eller at et pretendert krav skal kunne gis
medhold. Etter norsk retts alminnelige hjemmels krav kan lov, avtale, ulovfestet rett og
sedvanerett utgjøre det primære rettslige grunnlaget. Det alminnelige hjemmelskravet er
som sådan et uttrykk for at juridiske rettigheter eller plikter må ha hjemmel i en rettsregel
for å kunne eksistere.
Det på enkelte områder vil rettsanvender også måtte forholde seg til et særlig
hjemmelskrav. De særlige hjemmelskravene betinger at spesielle rettsdannelser må tjene
som primært rettsgrunnlag. Legalitetsprinsippet er et uttrykk for et særlig hjemmelskrav.
På legalitetsprinsippets område må myndighetenes inngrep overfor den enkelte ha hjemmel
i lov. Dette betinger at det primære rettsgrunnlaget må være Grunnlov, lov eller forskrift.
Det utelukker som dermed at avtale, ulovfestet rett eller sedvanerett kan tjene som primært
rettsgrunnlag. Det må i forlengelsen av dette skilles mellom det forvaltningsrettslige
legalitetsprinsippet, knesatt i Grunnloven § 113, og det strafferettslige legalitetsprinsippet,
etter Grunnloven § 96.
Dette skillet er viktig med tanke på legalitetsprinsippets rolle som tolkningsprinsipp. På det
forvaltningsrettslige legalitetsprinsippets område, vil legalitetsprinsippet som
tolkningsprinsipp oppstille seg som et relativt klarhetskrav. Dette følger av
"Fjordlaksdommen", Rt. 1995 s. 530. Det relative klarhetskravet går ut på at hvor klart en
lovhjemmel må være, avpasses etter inngrepets art, saksområdet og virkninger for borgeren.
På det strafferettslige legaitetsprinsippets område er det mindre treffende å snakke om et

relativt klarhetskrav. Straff er statens sterkeste inngrep overfor den enkelte, og krever som
sådan uttrykkelig hjemmel i lov. Det vil dermed være mer hensiktsmessig å si at det
strafferetslige legalitesprinsippet, som tolkningsprinsipp, tegner seg som et "absolutt"
klarhetskrav på saksområder der dette gjør seg gjeldende. Dette kan også omtales som det
strafferettslige lovkravet.
Der det finnes en relevant lovbestemmelse som regulerer det aktuelle rettsspørsmålet,
plikter rettsanvender å ta denne i bruk som primært rettsgrunnlag. Dette gjelder også
utenfor legalitetsprinsippets område. Utenfor legalitetsprinsippets område kan imidlertid
gyldig avtale tjene som primært rettsgrunnlag foran lov, sett at avtalen ikke kommer på tvers
av deklaratorisk, ufravikelig, lovgivning. Dette følger av norsk retts prinsipp om alminnelig
avtalefrihet.
Presentasjonen av det primære rettslige grunnlaget i avsnitt ni legger opp til en
etterfølgende problemformulering. Denne kommer i avsnitt 10, i forbindelse med en
oppklaring førstvoterende gjør. Det er klart at tiltalte var beruset i lovens forstand og
spørmålet blir om § 33 første ledd får anvendelse selv om båtens motor ikke kan anvendes
på grunn av drivstoff. Dette er sakens overordnede rettsspørsmål.
Videre reises det i saken to tolkningsspørsmål og en opprydning av fastsatte vilkår. Det
første dreier seg mer konkret om vilkåret "motor som fremkomstmiddel" er oppfylt. Det
andre om tiltalte var å anse som "fører", selv om han ikke hadde kontroll over båten.
Et tolkningsspørsmål er et spørsmål som reises underveis i rettsanvendelsesprosesen og som
må besvares for å komme frem til en løsning på det overordede rettsspørsmålet. Om det
overordnede rettsspørsmål er en hovedproblemstilling, vil tolkningsspørsmålet være å regne
som en underordnet delproblemstilling. Svaret på et tolkningsspørsmål vil, etter
omstendighetene, lede rettsanvender nærmere en løsning på det overordnede
rettsspørsmålet.
I det påfølgende avsnitt, avsnitt 11, starter Høyesterett med en slutning fra det primære
rettslige grunnlagets ordlyd. Det startes her med en tolkningsprosess for å komme frem til et
svar på det første tolkningsspørsmålet. Førstvoterende kommer frem til at det ikke er
holdepunkter i lovteksten for at § 33 første ledd ikke kan anvendes når en båt er gått tom for

drivstoff. Tolkningsspørsmålet blir imidlertid ikke umiddelbart besvart og det må dermed
løses med bidrag fra argumenter utledet av andre rettskilder
Det tas i dette avsnittet utgangspunkt i lovtekstens ordlyd. Lov som rettskilde har
autoritetsforankring, forankring demokratisk legitimitet og sikrer forutberegnelighet i
rettsanvendelsesprosessen. Det er Stortinget som er rettssystemets primære
regelprodusent. Dette følger av Grunnloven § 76 flg. Lovtekst som rettskilde har som sådan
legitimitet og forankring direkte gjennom konstitusjonen. Å ta utgangspunkt i lovtekst som
en kilde til argumenter, der dette finnes, vil bidra til å hindre vilkårlighet i
rettsanvendelsesprosessen.
Selv om det ikke kommer eksplisitt til uttrykk i avsnittet, er det naturlig å anta at det er
fattet slutning basert på en alminnelig språklig forståelse av ordlyden. Dette er et alminnelig
slutningsprinsipp når det gjelder tolkning av lov i rettsanvendelsesprosessen.
Rettdsanvender søker ikke begrepenes semantiske betydning, men ønsker å forstå
lovteksten slik "vanlige borgere" ville lest den. Dette bidrar til forutberegnelighet. Borgerene
kan selv gå inn i lovteksten og, til en viss grad, forutberegne sin rettsstilling.
Argumenter utledet fra klar lovtekst vil desutten være i tråd med lovgiverviljen. Slutninger
fra klar lovtekst vil ta hensyn til de rettssikkerhetsbetraktninger som er lagt inn i den
formelle lovgivningsprosessen og respektere de vurderinger som er gjort i
lovgivningsarbeidet.
Det finnes likevel unntak fra at lovens ordlyd skal forstås i tråd med en alminnelig språklig
forståelse. Dette er situasjoner der det i lovteksten, typisk forskrift, er anvendt faguttrykk
eller situasjoner der lovvilkårs betydning har endret seg mellom lovgivningstidspunktet og
rettsanvendelsestidspunktet. Da er det henholdsvis den faglige betydningen eller
betydningen på lovgivningstidsspunktet som skal legges til grunn.
Likevel er det et visst rom for rettsanvender til å komme til lovtolkningsresultater som skiller
seg noe fra slik lovteksten kan forstås etter en alminnelig språklig forståelse. Det sonderes
her mellom lovtolkningsresultater i tråd med og på tvers av slik lovteksten kan forstås etter
vanlig språkbruk.

Lovtolkningsresultater i tråd met en alminnelig språklig forståelse er presiserende og
bokstavelig tolkning. Ved presiserende tolkning av vag lovtekst vil rettsanveder, gjennom
rettslig argumentasjon, nærmere avgrense hva som faller innenfor eller utenfor et vilkårs
rekkevidde eller omfang. Et verktøy her kan være å ta en situasjon, handling eller et
rettssubjekt som klart faller innenfor det vage vilkårets virkeområde og sammenligne dette
med det som mulig faller innenfor. Ved presisering av tvetydig eller flerydig lovtekst vil
rettsanvender velge et av flere mulige alternativer, som alle faller innunder en naturlig
språklig forståelse av lovteksten.
Ved bokstavelig tolkning av lovtekst vil rettsanvender "la loven på ordet" og tolke
bestemmelsen slik den er. Det vil som sådan være bokstavelig tolkning av lovtekst som i
størst mulig grad fremmer forutberegnelighetshensyn.
Lovtolkningsresultater som kommer på tvers av lovteksten er utvidende og innskrenkende
tolkning. Ved utvidende tolkning vil rettsanvender "strekke" litt på lovteksten for å fange
opp et faktum som, etter en alminnelig språklig forståelse, faller utenfor lovtekstens
rekkevidde. Den aktuelle lovbestemmelses eller det aktuelle vilkårs virkeområde og omfang
vil derme bli noe større enn det som direkte følger av ordlyden.
Ved innkrenkende tolkning vil rettsanvender "snevre inn" den aktuelle lovbestemmelses
omfang og rekkevidde. Deler av det aktuelle vilkårets rekkevidde "skjæres bort", slik at et
faktum som etter vanlig språkbrukk ville vært rammet av vilkåret, nå faller utenfor.
Høyesterett slutning fra lovens ordlyd er imidlertid mindre presis. Førstvoterende
kommenterer at "en motorbåt ikke endrer karakter ved at motoren ikke benyttes". Det er
som sådan fattet en slutning fra den alminnelige språklige forståelsen av "motorbåt" og ikke
"småbåt som har (...) motor som fremkomstmiddel", slik det står i lovteksten.
Det er innskrenkende tolkning av § 33 første ledd som førstvoterende reiser spørsmål om i
avsnitt 12. Saken befinner seg på legalitetsprinsippets område og en tolkning på tvers av
lovtekst, til ugunst for borger, vil være problematisk. De hensynene til forutberegnelighet,
demokratisk legitimitet og autoritet som gjør seg sterkt gjeldende etter verdihierarkiet, og
som særlig må ivaretas når det offentlige skal gjøre inngrep i innbyggernes rettsfære, kan
ikke undergraves ved at rettsanvender kreativt tolker lovteksten innskrenkende eller

utvidende etter eget skjønn.
Det er imidlertid, i relasjon til skillet mellom legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp på
det forvaltningsrettslige og det strafferettslige området, rom for å nyansere. Det er til en viss
grad muligheter til å foreta utvidende tolkning på det forvaltningsrettslige
legaitetsprinsippets område, selv til ugunst for borger. Det må i så fall være snakk om lite
tyngende inngrep som den aktuelle borger ikke har innrettet seg etter i stort omfang. Det er
dermed særdeles liten anledning til å komme til det samme lovtolkningsresultat, til ugunst
for borger, på det strafferettslige legalitetsprinsippets område.
I forlengelsen av dette er det en glidende grensedragning mellom utvidende tolkning av
lovtekst og analogisk anvendelse av lovregel. Analogisk anvendelse av lovregel er imidlertid
anvendelse av ulovfestet rett. Ulovfestet rett er som nevnt ikke kvalifisert som primært
rettsgrunnlag på legalitetsprinsippets område.
I foreliggende sak vil en innskrenkende fortolkning av lovbestemmelsen være til gunst for
den aktuelle borger. Selv om forutberegnelighetshensyn gjør seg gjeldende, vil en tolkning
på tvers av lovtekst her være mindre problematisk. En innskrenkende fortolkning fører til at
straffebestemmelsen får et snevrere virkeområde og omfang. Et slikt resultat vil ikke komme
i strid med de rettssikkerhetsbetraktninger og forutberegnelighetshensyn som gjør seg
gjeldende der lovtekst tolkes utvidende til borgerens ugunst.
Høyesterett knytter i avsnitt 12 spørsmålet om en innskrenkende fortolkning til lovens
formål. Spørsmål om tolkning på tvers av lovtekst, der lovteksten ikke gir noe klart svar,
forankres ofte med tilknytning til den aktuelle lovens formål eller uttalelser i forarbeidene.
Det skilles i norsk metodelære mellom subjektive og objektive formål. De subjektive formål
er de formål Høyesterett eller lovgiver ønsker å ivareta gjennom autorisering av ulovfestet
rett eller vedtakelse av lovgivning. Henholdsvis subjektive regelformål og subjektive
lovformål. På den andre siden finnes de objektive formål. Dette er formål som rettsanvender
med rimelighet kan anta at en aktuell lov eller ulovfestet rett skal ivareta.
Subjektive formål har verdiforankring i autoritetsbetraktninger og hensyn til lovgiverviljen. Et
argument utledet av subjektive lov eller regelformål vil med andre ord være i tråd med de

vurderinger og interesseavveininger som lovgiver foretok under lovgivningsprosessen.
Objektive formål har som sådan rasjonalitetsforankring og legitimitet gjennom
rettssikkerhetsbetraktninger.
Et lovformål kan ofte utledes av forarbeider eller direkte fra en formålsbestemmelse i den
aktuelle lovteksten. I siste del av avsnitt 12 vise førstvoterende at det, samlet sett, ikke er
rom for innkrenkende fortolkning etter forarbeidene.
De aktuelle forarbeider er presentert i avsnitt 13 og avsnitt 14 henviser til en aktuell
høringsuttalelse.
Den norske lovgivningsprosessen bygger på en tanke om kortere lovbestemmelser som
utfylles av mer omfattende forarbeider. Forarbeiders legitimeringsgrunnlag ligger i en
avledet autoritet og kyndighetsbetraktninger. Det er ikke lovforarbeidene som vedtas, men
de får en mer indirekte autoritet fra den lovgivningsprosess som de utarbeides som en del
av. Forarbeider utarbeides ofte av personer som er ansett som spesielt kyndige på det
aktuelle rettsområdet. De har dermed legitimitet gjennom rasjonalitetsbetraktning i relasjon
til de aktuelle menneskenes fagkunnskap og kyndighet.
Slutning fra forarbeidene foretas i avsnitt 16. Det konkluderes med at lovgiver har åpnet for
at båtbruk med lav risiko skal inkluderes i bestemmelsen.
Ved slutning fra forarbeider gjelder det alminnelige slutningsprinsippet som er
utgangspunktet ved fortolkning av alle skriftlige rettskilder, de skal forstås i tråd med en
vanlig språklig forståelse. Å fatte slutning fra forabeider skiller seg imidlertid fra å fatte
slutning fra lovtekst. Forarbeidene inneholder et atskillig større
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tekstmateriale og vil, etter omstendighetene, inneholde mindre presise formuleringer. De er
som sådan ikke gjenstand for en like finmasket og kontekstuell tekstanalyse. Lovteksten er
utformet på bakgrunn av dette.
Videre i avsnittet vises det til hensynet til praktikable regler og den negative signaleffekten

ved unntak. Etter Høyesteretts var hensynet til praktikable regler og negativ signaleffekt
avgjørende i forarbeidenes drøftelser.
Reelle hensyn er en uomtvistet kilde til argumenter i rettslig argumentasjon og de deles
gjerne inn i tre ulike kategorier. De alminnelige reelle hensyn er hensyn som rettsanvender
med rette kan vurdere som aktuelle argumentkilder på tilnærmet alle rettsområder. Reelle
hensyn i denne kategorien er hensynet til forutberegnelighet, rettstekniske hensyn eller
prosessøkonomiske hensyn.
De saksspesifikke, eller kvalifiserte reelle hensyn, er hensyn som gjør seg særlig gjeldende på
sine respektive rettsområder. De kan fungere som en rettesnor og "vise vei" på
rettsområdet. Et kvalifisert reelt hensyn kan derfor styre rettsanvendelsesprosessen og
utgjøre et overordndet holdepunkt som de øvrige argumenter i den rettslige
argumentasjonen må harmoniseres med. Som eksempel her kan hensynet til effektivitet i
forvaltningen eller hensynet til kontradiksjon på forvaltningsrettens område nevnes.
Den siste gruppen reelle hensyn er en restgruppe med rettferighets- og
rimelighetsbetraktninger. Dette er reelle hensyn som er utpreget skjønnsmessige, og som er
et resultat av rettsanvenderens egne vurderinger i hver enkelt sak. En sak fra 1921,
Sterilitetsdommen, illustrerer at rettferdighets- eller rimelighetsbetraktninger kan ha
avgjørende rettskildemessig vekt. I saken ble en mann fritatt fra å måtte betale barnebidrag
til en gravid kvinne. Bakgrunnen var at han hadde hatt samleie med kvinnen på et tidpunkt
som gjorde det naturlig at han var faren. Mannen var imidlertid steril og Høyesterett fant
betalingsplikt, selv om dette kunne vært pålagt i tråd med klar lovtekst, som klart urimelig.
De reelle hensyns legitimitet ligger i at de bygger på en tanke om at rettsanvender skal finne
en løsning på rettsspørsmålet som er god, konkret og generelt for typetilfellet. De ligger
forankret i den juridiske kulturarven og kan, etter omstendighetene, ha forankring i
forutberegnelighetshensyn.
Reelle hensyn er et pragmatisk innslag i den norske metodelæren. Ved å utlede disse fra
forarbeidene, graviterer førstvoterende disse mot positiv rett. Dette gir de reelle hensyn en
mer konkret forankring og gir etterprøvbarhet i rettsanvendelsen. Ellers vil det, i situasjoner
der det finnes argumenter utledet av kilder med autoritetsgrunnlag, være begrenset hvor

stor vekt rettsanvender kan legge på argumenter utledet på bakgrunn av reelle hensyn.
Vektingsprinsipper vil som sådan legge en begrensning på hvor mye rettsanvenders egne
meninger kan telle for rettsspørsmålets resultat og begrense risikoen for at
problemstillingen avgjøres på bakgrunn av "frirettslig synsing".
Det henvises i avsnitt 17 til en tidligere avsagt høyesterettsdom.
Tidligere avsagte høyesterettsavgjørelser er viktige kilder til argumenter i rettslig
argumentasjon. Høyesterett dømmer i siste instans etter Grunnloven § 88 og argumenter
utledet av høyesterettsavgjørelser har som sådan autoritetsgrunnlag. Videre har
høyesterettsavgjørelser forankring i forutberegnelighethensyn, likhetsbetraktninger og
prosessøkonomiske hensyn. Målet med slutning fra høyesterettsavgjørelser er å komme
frem til Høyesteretts rettsoppfatning. Dommer der dette finnes skaper presedens for senere
avgjørelser og en oppfatning som er kommet til uttrykk gjennom en klar
høyesterettsavgjørelse er dermed tilnærmet bindende for senere rettsanvendelse.
Det kreves sterke rettskildemessige grunner for å fravike høyesteretts rettsoppfatning. Et
eksempel kan imidlertid være i en situasjon der Høyesterett har oversett sentrale
tolkningsbidrag, eller situasjoner der rettsoppfatningen ikke lenger er avspeiler
rettsoppfatningen på det aktuelle rettsområdet. Sistnevnte var tilfellet i "Husmordommen",
Rt. 1977 s. 220, der Høyesterett likestilte en ektefelles arbeid i hjemmet med den andre
ektefellens inntekstgivende arbeid. Det ble da sett bort i fra en høyesterettsavgjørelse som
ble ansett som prejudikat på området.
I avsnitt 18 fattes det en delkonklusjon. Det er etter førstvoterendes syn klart at båten anses
å ha "motor som fremkomstmiddel". Det gjøres dermed klart for at det andre
tolkningsspørsmålet, om tiltalte kunne anses for å "føre" den aktuelle båten.
Det fattes nok en gang slutning fra lovtekstens ordlyd i avsnitt 20 og det henvises til en
tilsvarende formulering i tilgrensende lovverk, sjøloven § 143. Det utledes ingen
holdepunkter for at tiltalte ikke skal anses som å føre båten, selv om motoren slutter å
fungere.
Dette kommer også frem av lovens forarbeider, som førstvoterende fatter slutning fra i

avsnitt 21.
En henvisning til tilgrensende lovverk er forsvarlig etter den norske metodelæren. Like
betraktninger i ulikt lovverk, på problemstillinger som det er naturlig å se i sammenheng, vil
kunne skape forutberegnelighet, sammenheng i rettssystemet og et helhetlig lovverk.
I avsnitt 22 fremhever førstvoterende en uttalelse fra lagmannsretten i favør av at tiltalte må
kunne anses som å fører.
Lagmannsrettens avgjørelser og praksis er, som andre myndighetsorganers avgjørelser,
legitime argumentkilder i rettslig argumentasjon. Av høyesterettspraksis, blant annet Rt.
2012 s. 585, fremkommer det imidlertid at praksisen må være langvarig, konsekvent og
omfattende for å kunne bli lagt til grunn. Videre må lovtforståelsen være forvarlig og
praksisen må være uttrykk for en god regel. Rettsanvendelsen kan som sådan ikke bære preg
av å være en omgåelse av autoriteter.
I foreliggende sak må imidlertid lagmannsrettens uttalelse sies å ha begrenset
rettskildemessig vekt, da det ikke henvises til noen langavri praksis. Uttalelsen viser heller til
et synspunkt til støtte for førstvoterendes argumentasjon.
Høyesterett tar stilling til en anførsel fra tiltaltes advokat om at domfellelsen er i strid med
klarhetskravet etter EMK art.7.
Europeisk rett, EU-/EØS-rett og den europeiske menneskerettskonvensjonen, er
internasjonale rettskilder med legitimitet etter norsk metodelære. Den norske rettsstaten
bygger på dualisme, i motsetning til monisme, som krever at lovverk gitt av utenlandske
institusjoner må innarbeides i norsk rett for at norske borgere kan bygge rettigheter eller
pålegges forpliktelser på grunnlag av den. Rett som den norske staten er forpliktet av, men
som ikke gjelder for borgerne før den er innarbeidet gjennom transformasjon eller
inkorporasjon, er å regne som folkerett. Folkerett har legitimeringsgrunnlag etter
presumsjonsprinsippet og prinsippet om direktivkonform fortolkning. Henholdsvis prinsippet
om at norsk rett, så lang det lar seg gjøre, skal tolkes i samsvar med Norges internasjonale
forpliktelser, og at norsk rett, så langt det lar seg gjøre, skal tolkes i henhold til EU-gitte
direktiver.

Den europeiske menneskeerettighetskonvensjonen er imidlertid innarbeidet i norsk rett og
det aktuelle legitimeringsgrunnlag er dermed den aktuelle gjennomføringslov. I dette tilfelle
mennekerettsloven av 1999.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, er den autoritative fortolker av EMK.
Førstvoterendes slutning fra EMK må dermed gjennomføres i tråd med den metode som
EMD legger til grunn. Dommer Endresen kan ikke se at anvendelse av den aktuelle
straffebestemmelse strider mot EMK art. 7, som innholdmessig går ut på at ingen kan
straffes uten hjemmel i lov. Ved motstrid måtte småbåtlovens bestemmelse veket for EMK
art. 7. Dette følger av et alminnelig prinsipp ved motstrid mellom rettsregler, lexsuperiorprinsippet.
Førstvoterende kommenterer her at det ikke er snakk om en analogisk anvendelse av
lovteksten, som er anvendelse av uovfestet rett. Lovteksten er, etter Høyesteretts mening,
adekvat utformet og problemstillingen var om loven kunne tolkes innskrenkende.
Det kommer her til uttrykk at førstvoterende mente avgjørelsen bygget på en bokstavelig
eller presiserende tolkning av lovtekst, lovtolkningsresultater som ikke er i strid med
lovkravet som oppstilles i EMK art. 7.
Dersom det i avsnitt 11 hadde blitt foretatt en tolkning av lovbestemmelsens eksakte vilkår,
"småbåt som har (...) motor som fremkomstmiddel", kunne resultatet blitt annerledes. Det
kunne ikke utledes noe klart svar direkte fra lovbestemmelsens ordlyd. Høyesteretts
problemformulering i avsnitt 12, om bestemmelsen kunne tolkes innskrenkende, kunne som
sådan blitt annerledes. Utgangspunktet kunne blitt at den aktuelle småbåt ikke hadde hatt
"motor som fremkomstmiddel", siden motoren ikke gir fremdrift som følge av
drivstoffmangel..
Dermed måtte det blitt foretatt en utvidende tolkning av småbåtloven § 33 for at tiltalte
kunne traffes. Dette ville det imidlertid ikke vært rom for, da saken befinner seg på
legalitetsprinsippets område.
At Høyesteretts rettsanvendelse ikke strider med EMK art. 7 er som sådan et resultat av en
spesiell måte å oppstille tolkningsspørsmålet på. Dersom utgangspunktet for videre

lovtolkning, etteDet r at ordlydstolkning var gjennomført, var at båten ikke hadde "motor
som fremkomstmiddel", ville det å straffe tiltalte vært i strid med lovkravet i den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen.
Det kunne som sådan oppstått en autoritetskonflikt mellom lovens ordlyd og EMK art 7, som
kunne talt for frifinnelse, på den ene siden og lovens forarbeider, lovformål,
høyesterettspraksis, underrettspraksis og reelle hensyn på den andre. Saken kunne dermed
fått et annet utfall.
Høyesterett kom, på tross av dette, frem til at tiltaltes båt måtte anses for å ha "motor som
fremkomstmiddel" og at han var fører av av denne i beruset tilstand.
Høyesterett tok beslutningen på bakgrunn av argumenter utledet på bakgrunn av kilder med
autoritetsgrunnlag. Et alminnelig vektingsprinsipp er at argumenter utledet av rettskilder
med autoritetsgrunnlag er de argumenter som skal tillegges tyngst rettskildemessig vekt.
Dette ligger i en betraktning om at autoritetene, Høyesterett og lovgiver, foretar de
vurderinger og interesseavveininger som gir løsninger som har de beste rettskildemessige
løsninger for seg. Unntak fra denne hovedregelen kan foretas om sterke rettskildemessige
grunner taler for det.
Avgjørelsen var utledet argumenter på bakgrunn av lovtekstolkning, lovformål og
forarbeidsuttalelser, alle rettskilder med autoritetsgrunnlag. Når i tillegg alminnelige reelle
hensyn trekker i retning av at tiltalte straffes, kan rettkildebruken kalles forsvarlig.
Tidsnød.

