
© DET JURIDISKE FAKULTET 

UNIVERSITETET 

 I OSLO 

 
 

Rettskilder og juridisk metode  
 

Introduksjonsmøte med BA studenter 
 
  

Alla Pozdnakova 

Senter for europarett 



© DET JURIDISKE FAKULTET 

UNIVERSITETET 

 I OSLO 

• Målet med rettsstudiet: 

 

– Den viktigste ferdigheten som skal 
oppøves er å lære å stille, analysere 
og løse spørsmål etter gjeldende 
rett. 
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Hva er rett ?  
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Arbeidsgiveres nettsnoking kan være 
brudd på loven 
Arbeidsgivere som snoker etter private 
opplysninger om kandidater i sosiale medier 
kan bryte loven. 
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– Regelverket burde endres 
Leder for Velferdstinget i Bergen, Tor Sivertsen 
Prestegard, mener at studenter bør ha like stor 
rett til å være sammen med barna sine som 
andre.  
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Norge møter EU for å drøfte økt 
grensekontroll i Europa 
Justisminister Anders Anundsen skal delta på 
EUs uformelle justisministermøte i slutten av 
januar. Der skal økt grensekontroll i Europa 
diskuteres. 
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• Gjeldende rett (lege lata) 

 

• Rett som den bør være (lege ferenda) 
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–Rett og rettskilder  

– forholdet mellom norsk rett og 
internasjonal rett 

» Finanger I - oppgave  

– tolkning og praktisk oppgaveløsning 

–Noen eksamenstips 
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Rettsregel (rettsnorm) 
• Rettsnormer - andre normer (moralske, 

politiske normer mm) 

• En rettsnorm: 

–Normerer adferd 

– Løser rettskonflikter 
» Slått fast autoritativt av staten – av rett myndighet; i 

rette former; gitt i lov 

 

» Rettslige sanksjoner for brudd av rettsnormer 

 

» Håndheves med tvang 
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Rettskilder (rettskildefaktorer)  
 
• Lovtekst  

• Lovforarbeider 

• Lovformålet 

• Rettspraksis  

• Annen praksis  

• Sedvane 

• Reelle hensyn 

• Juridisk litteratur  
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Lov og lovtekst 

• Lover er avgjørende for løsningen på 
lovregulerte områder 

 

• Autoritetsargument (vedtatt av lovgiveren) og 
hensyn til rettsikkerhet og forutberegnelighet   
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Lovens forarbeider 
 

–Størst betydning ved presiserende 
lovtolkning 

– Norges Offentlige Utredninger (NOU) (dersom foreligger) 

– Proposisjon til Stortinget (lovvedtak) Prop.L. 

– Innstilling til Stortinget (lovvedtak), Innst.L. 

– Stortingsforhandlingene 

• Lovens forhistorie –den faktiske og rettslige 
bakgrunn 

• Lovens formål  (ratio legis) 
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Reelle hensyn 

• Generelle rettslige vurderinger (hva er 
rimelig) 

 

• Fagspesifikke vurderinger 

 

• Har størst betydning for tolkningsspørsmål 
som språklig fortolkning av teksten ikke gir 
noe sikkert svar på (og heller ikke 
lovforarbeider) 
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Rettspraksis som 

rettskildefaktor   
 • Høyesterettspraksis 

• Nest viktigste rettskilde på lovregulerte 
område 

– lovtolkningen 

• Viktigste rettskilde på uregulerte områder 

–Selvstendig grunnlag for rettsreglene 
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Prejudikat: 
 

• Avgjørelse av Høyesterett (5 dommere, 
storkammer eller plenum) 

 

• Tar standpunkt til innholdet av gjeldende rett, 
og kan ha betydning utover den konkrete sak 
(prinsipiell betydning) 

 

• Selvstendig rettskildefaktor 
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Andre rettsavgjørelser 

• Høyesteretts ankeutvalg (tidligere: 
Høyesteretts kjæremålsutvalg) 

– 3 dommere 

–Presedensvirkningen beror på 
avgjørelsenes argumentasjonsverdi 

• Lagmannsretts- og tingrettsavgjørelser 

– Liten selvstendig rettskildeverdi for 
overordnede eller sideordnede domstoler 

–Kan allikevel ha betydelig 
argumentasjonsverdi 
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Annen praksis 

• Tvisteorganers avgjørelser 

 

• Utvalg, nemnder osv 

 

• Kan ha betydelig argumentasjonsverdi 

 

• Ikke selvstendig rettskildeverdi 
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• Sivilombudsmannens uttalelser 

 

 

• Justisdepartementets Lovavdelingens 
uttalelser 
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Instruks og liknende? 

• Justisminister Anundsen sendte onsdag en 
instruks til Politidirektoratet som innebærer at 
personer som Krekar i regelen skal pålegges 
meldeplikt og et bestemt oppholdssted inntil 
de er sendt ut av landet. 
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• Avveining mellom lovteksten og andre 
faktorer 

– Lovforarbeider    

–Reelle hensyn 

–Rettspraksis 

– Internasjonale regler 

–Andre kilder 
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Å anvende en rettsregel i en 
konkret situasjon 
• Regelanvendelses tre ledd: 

• 1. Tolkning: Å finne meningsinnholdet i en 
regel  

 

• 2. Bevisbedømmelse: hvordan bevisene 
vurderes for å få klarlagt fakta i saken 

 

• 3. Subsumsjon: å anvende regelen på 
konkrete saksforhold 
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Regelkonflikter 

• Hvilken regel skal ha forrang i tilfelle av 
motstrid 

• Alminnelige og spesielle regler  

– Lex specialis- prinsippet ordner reglene 
etter hvor alminnelige eller spesielle 
reglene er 

• Rettsreglenes trinnhøyde (Lex superior- 
prinsippet) 

• Lex posterior – prinsippet angår forholdet 
mellom to regler som kom på forskjellige 
tidspunkter 
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Grunnloven 

Formelle lover 

Kongelige resolusjoner 

Administrative forskrifter 
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Kontrakter 

 

• Rettsregler versus kontraktsvilkår 

 

• Inngåelse og tolkning av avtaler/kontrakter 

 

• Kutymer 
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• Forholdet mellom lovtekst og avtaler 
(kontrakter) 

 

–Preseptoriske lovbestemmelser 
(ufravikelige) 

 

–Deklaratoriske lovbestemmelser 
(fravikelige) 
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Folkerettens rettskilder  

• Art 38 Statutes of the International Court of 
Justice: 

• International conventions 

• International custom, as evidence of general 
practice accepted as law (opinio juris) 

• General principles of law recognized by 
civilized nations 

• Judicial decisions and teachings of the most 
highly qualified publicists 
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Jus cogens  

 
• en tvingende folkerettslig norm som av det 

internasjonale samfunnet er akseptert og 
anerkjent som en norm det ikke kan gjøres 
unntak fra 

 

• Forbud mot folkemord, angrepskrig, sjørøveri, 
slaveri 

• Selvbestemmelses rett 
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Forholdet mellom norsk rett og  
folkerett 

 

• Det dualistiske prinsipp/dualisme: 

– Folkeretten er et eget rettssystem og ikke 
uten videre en del av norsk rett 

• Folkerettslige bestemmelser skal 
gjennomføres i intern norsk rett (gjennom 
transformasjon eller inkorporasjon) 

• F.eks. Menneskerettsloven, EØS-loven 
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 • Presumpsjonsprinsippet: norsk rett skal 

gjennom tolkning, så langt det er mulig, 
bringes i samsvar med folkeretten  

–Hensynet til å unngå folkerettsbrudd  

– Likner på EU-rettens prinsipp om 
direktivkonform tolkning 

• Forrangsprinsippet: norsk rett har forrang i 
tilfelle av motstrid mellom norsk rett og 
folkeretten som ikke kan unngås ved tolkning 

• Finanger I -saken  
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EØS – avtale, EFTA og Norge 

• EFTA: fri handel og fri konkurranse 

 

• EØS-avtale: avtale mellom EFTA landene og 
EU 

• Fire friheter er med i EØS 
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• Finanger I (Rt-2000-1811) 
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Generelle tolkningsmomenter 

• Ensartet EØS 

 

• Lojalitetsprinsippet (art 3 EØS) 

 

• Ikke-diskrimineringsprinsippet (art 4 EØS) 

 

• EU-konform tolkning (begrensninger) 
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Finanger I Rt-2000-1811  

• Har forordninger og direktiver direkte virkning 
i norsk rett? 

 

• Direktivkonform tolkning av EØS-regler; Gir 
EØS-avtalen grunnlag for et tilsvarende 
prinsipp som det vi finner i fellesskapsretten?  

 

• Forholdet til presumsjonsprinsippet i norsk 
rett 
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EU-rettens forhold til nasjonale 
rettssystemer 

 

• Et selvstendig, overnasjonalt rettssystem 

• Kompetansefordeling 

• Lojalitetsprinsippet 

• EU-rettens forrang og direkte virkning 

• Effektivitetsprinsippet 
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Betydning av EU rettspraksis 
for norske domstoler  
 • EØS-avtalens art 6  

– Rettspraksis etter inngåelsen av EØS-avtalen? 
Homogentitetsprinsippet taler for konformtolkning 

 

– EFTA-domstolen følger generelt EU-domstolens 
rettspraksis (ODA art 3) 

 

– Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
Overvåkingsorgan og en Domstol (ODA).  

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19921127-109.html#map045
http://www.lovdata.no/all/hl-19921127-109.html#map045
http://www.lovdata.no/all/hl-19921127-109.html#map045
http://www.lovdata.no/all/hl-19921127-109.html#map045
http://www.lovdata.no/all/hl-19921127-109.html#map045
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• EFTA domstolens rådgivende uttalelser skal 
tillegges «vesentlig vekt» av norske 
domstoler 

 

• Norsk høyesterett 
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• Oppgaveløsning  
– Les oppgaveteksten 

–Hvilke rettskilder som er relevante? 
(vedlagt)  

–Gir ordlyden i kildene svaret på 
oppgavespørsmålet?  
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• Takk! 


