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Tema for forelesningen:

1. Hva er harmonisering?

2. Hvem harmoniserer?

3. Hvorfor harmonisere?

4. Hvordan harmonisere?

5. Følgende av harmonisering

6. Når harmonisering ikke er mulig



1. Hva er harmonisering?

• Språklig: En prosess der man forsøker å bringe noe i 

harmoni, dvs. forene eller samordne noe.

• Rettslig: Harmonisering er samordning av enten 

rettskildefaktorer eller rettsregler.

Rettskildefaktorer Rettsregler

Harmonisering



1. Hva er harmonisering forts.

• Faktorharmonisering
– Rettskildefaktorer som trekker i ulik retning vil man forsøke å 

harmonisere/samordne/vektes mot hverandre.

– Kunnskapen om at faktorene må harmoniseres/vektes, kan påvirke 

hvilke slutninger vi trekker fra faktorene.

• Regelharmonisering
– Rettsregler i tilsynelatende konflikt/motstrid vil man forsøke å 

harmonisere – før reglene er «ferdig» fortolket.

– Kunnskapen om at reglene skal harmoniseres, kan lede til at 

rettsreglene – ferdig fortolket – får innskrenket sitt nedslagsfelt 

(innskrenkende fortolkning, alt. presiserende fortolkning)



1. Hva er harmonisering forts.

• Forholdet mellom faktorharmonisering og relevans, 

slutning, vekt

• Forholdet mellom faktorharmonisering og tolkning

• Forholdet mellom regelharmonisering og relevans, 

slutning, vekt

• Forholdet mellom regelharmonisering og tolkning



2. Hvem harmoniserer?

1. Lovgiver
i. Stortingsrepresentanter?

ii. Regjeringen (forslagsstiller)?

iii. Jurister i forvaltningen

2. Rettsanvenderen
i. Advokater

ii. Dommere

iii. Jurister i forvaltningen

iv. Jurister i privat næringsliv

v. Rettsvitenskapelige forskere

vi. Andre (f.eks. media, privatpersoner, leger)

Kort sagt alle som forsøker å løse et rettsspørsmål



3. Hvorfor harmonisere?

Behov for en – og bare en – rettsregel som svarer på 

det samme rettsspørsmålet for de samme rettsfakta 

(et grunnleggende rettskildeprinsipp?)

Fakta
Retts-

spørsmål
Subsumsjon

Rettsregel

Konklusjon



3. Hvorfor harmonisere forts.

En liten øvelse i logikk…

Hvis A, så X

Hvis A, så Y

… der A utgjør det samme faktum, og der oppfyllelse av X (f.eks. 

rett til yrkesskadeerstatning) utelukker oppfyllelse av Y (f.eks. 

ingen rett til yrkesskadeerstatning).

Det oppstår et behov for harmonisering i den hensikt å 

forsøke å eliminere motsetningsforholdet.



3. Hvorfor harmonisere forts.

• Logisk motstrid mellom regler
– Man pålegges flere plikter som ikke alle kan oppfylles uten at noen 

av de andre brytes

– Man pålegges en plikt, samtidig som man fritas for en plikt

– Man har kompetanse til noe etter en regel, som en annen regel 

sier man ikke har kompetanse til

• Regler motvirker hverandre
– Den ene regelen har til formål å oppfylle noe, som en annen regel 

ødelegger for

• Typisk vil formål om «bærekraftig utvikling» kunne komme i 

konflikt med krav til effektivitet, økonomisk optimalisering etc.



3. Hvorfor harmonisering forts.
Holship-dommen (faktorharmonisering)

HR-2016-2554 (Holship):

- Dommen illustrerer motsetningsforhold internt i forarbeidene.

- Er det et rettskildeprinsipp som sier at jo nærmere vi er 

beslutningstaker (Stortinget), desto større vekt tillegges 

forarbeidene? Tja – kanskje! Ut i fra det demokratiske prinsipp.

- Men dette gjøres ikke i Holship (dissens 10-7, men ikke for 

dette spørsmålet): 

HR legger størst vekt på de eldste forarbeidene, 

sammenholdt med logikk. (Hvis man legger til grunn 

stortingskomiteens tolkning av Grl § 92, så vil MR-loven 

av 1999 og Grunnlovens nye MR-bestemmelser være 

overflødige), jf. avsnitt 69.



4. Hvordan harmonisere?

Trinn 1: Tolke rettskildefaktorene «i harmoni» - hvis 

mulig.

Trinn 2: Forsøke å vekte faktorene slik at 

rettsregelkonflikt ikke oppstår – hvis mulig

Trinn 3: Forsøke å tilpasse de 

potensielle/tilsynelatende rettsreglene (X og Y), slik at 

rettsreglene ikke kommer i konflikt – hvis mulig.



4. Hvordan harmonisere forts.

Harmonisering styres av ulike rettskildeprinsipper:
– Bare en rettsregel for samme rettsspørsmål

– Konsekvensbetraktninger (like tilfeller bør behandles likt)

– Konsekvensbetraktninger (ulike tilfeller bør behandles ulikt)

– Fra det mer til det mindre-betraktninger

– Språklig konsistens?

– Logikk



5. Følgende av harmonisering

1. Man har funnet en – og bare en – rettsregel.

2. Rettsreglene kan være tolket…

i. Innskrenkende (korrigerende)

ii. Utvidende (korrigerende)

iii. Analogisk (dette er også en metode)

iv. Antitetisk (dette er også en metode)

v. Presiserende

vi. Konsoliderende (gjennom flere dommer blir løsningen sikrere og sikrere)

3. Motstrid mellom rettsregler inntreffer ikke. Rettsfakta A 

reguleres av enten X eller Y.

Rettsregel X Rettsregel Y



5. Følgende av harmonisering 

– noen eksempler

• Rt. 2012 s. 1211 (Drapstrussel på internettblogg)
– Presiserende tolkning: Internettblogg er ikke trykt skrift i strl § 140.

• Rt. 1980 s. 1061 (Acrylballer)
– Utvidende fortolkning av bal. 4 om at bilen «gjer» skade.

• Rt. 1978 s. 442 (Lamyra)
– Analogisk fortolkning av Grunnloven § 105.

• Rt. 1955 s. 1243 (moped)
– Innskrenkende tolkning: Sykle defekt moped, tom for bensin, er 

ikke å «føre motorvogn».

• Rt. 2000 s. 185 (samværsrett)
– Antitetisk fortolkning av barnelovens samværsregler, slik at 

domstolene ikke kan komme til mellomløsninger



5. Følgende av harmonisering 

forts.

4. Reglene kan være gjenstand for…
i. Avkortning (idealkonkurrens i strafferetten)

ii. Konsumsjon

iii. Kumulasjon

- dette inntreffer dersom følgende av 

rettsreglene er likeartet.

- eks. spørsmål om trygd, skatt, straff, erstatning



6. Når harmonisering ikke er mulig

Det oppstår motstrid mellom rettsregler.

Total eller Total-partiell eller Partiell 

X og Y X Y X

Y



6. Når harmonisering ikke er mulig

forts.

Tradisjonelle kollisjonsprinsipper:
– Lex superior

– Lex posterior

– Lex specialis

Eks på andre motstridsregler:
– Forrangsbestemmelsene, menneskerettsl. § 3 og EØS-loven § 2

– Internasjonal privatrett/lovvalgsregler/Luganokonvensjonen

• Lex causæ (bakgrunnsrett)

• Lex fori (retten der domstolen er)

• Lex forum (hvem er rette domsmyndighet)

• Ordre public (retten anvendes ikke om den fremstår som 

anstøtelig på nasjonal rett)


