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Så du skal ta et jus-emne ved UiO

• For at du skal kunne fullføre et rettsvitenskapelig valgfag på 

en god måte, er det tre ferdigheter som er spesielt viktige:

i. God forståelse av hva rettskildene er og hvordan man tolker 

dem.

ii. Evnen til å anvende juridisk metode når man analysere disse 

rettskildene slik at man kan fastsette gjeldende rett.

iii. Even til å anvende både rettskildene og juridisk metode i  

praktikumsoppgaver og teorioppgaver.   



DEL I: RETTSKILDENE OG JURIDISK 

METODE 
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Hva er jus? 

Viktigste vi gjør sånn rent rettsvitenskapelig, det er å skille 

mellom:

A. Gjeldende rett (legel lata)

B. Loven slik den burde være (lege ferenda) 
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Foto/ Dagbladet 
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Foto/ 

Aftenposten 
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Rettskildelæren 

Hvordan man finner frem til gjeldende 

rett, eller fastsetter en rettsregels 

innhold. 

- For å gjøre det trenger man to ting: (i) 

kunnskap om rettskildene og (ii) 

anvendelse av juridisk metode.
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Litt innføringslitteratur 

• Innføring i juridisk metode av Sverre Blandhol, Henriette 

N. Tøssebro og Øystein Skotheim i Jussens Venner 06 / 

2015 (Volum 50):

– https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode

• Robins guide til rettskildelæren av Kaija Bjelland , Kirsten 

Kolstad Kvalø , Henrik Vaaler på Gyldendal juridisk

– https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Robins-

guide-til-rettskildelaeren
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https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode
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DEL 2: DET NASJONALE 

RETTSKILDEBILDET 
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De sentrale rettskildene 

• Lovtekst

• Lovforarbeider

• Rettspraksis

• Internasjonale rettskilder/ andre myndigheters 

praksis

• Rettsoppfatninger (juridisk litteratur) 

• Egne (godhets)vurderinger: reelle hensyn
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Lovtekst

• Det er ikke noe formel rangordning mellom de kildene som 

har blitt nevnt, men lovteksten og lovens ordlyd vil jo være 

et naturlig utgangspunkt når man skal ta stilling til et 

rettsspørsmål.  

• Som Blandhol et al. (2015) skriver: «det typiske … [er] at 

lovteksten gir utgangspunktet, og at forarbeider, 

rettspraksis og reelle hensyn kommer inn som supplerende 

kilder.»

• Det er disse fire kildene man normalt vil se til når man skal 

finne frem til en rettsregel. 
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Deltakelse i en terrororganisasjon
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Lovforarbeider 

• Tradisjonelt vært en viktig kilde i norsk 

rettsvitenskap, ofte brukt av Høyesterett når de 

tolker loven.

– Proposisjon til Stortinget (lovvedtaket) Prop. L. 

– Innstilling til Stortinget (lovvedtak) Innst. L.

– Norges Offentlige Utredninger (NOU)

– Stortingsforhandlingene
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Prop. 131 L (2012-2013) s. 86-87
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Rettspraksis 

• Selv om ikke domstolene i Norge er bundet av sine tidligere 

avgjørelser, er rettspraksis likevel en viktig rettskilde og da 

spesielt dommer fra Høyesterett.

• Når en avgjørelse fra Høyesterett er ansett for å være 

spesielt tungtveiende kaller man det ofte for et prejudikat.

• Rettspraksis fra underrettene (tingretter og lagmannsretter) 

kan også ha betydning, men her varierer det litt mer hvor 

mye vekt en skal tillegge underinstansene. 
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HR-2018-1650-A
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HR-2018-1650-A
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Reelle Hensyn 

• Man tenker ofte på reelle hensyn som rettslige vurderinger som beror 

på hva som er rimelig, eller hva som vil oppnå et godt resultat i 

fastlegging og anvendelse av rettsregelen. Får ofte konsekvenser der 

hverken lovteksten eller forarbeidet gir noe klart svar. 

• Man deler dem ofte opp i tre kategorier:

i. «Betraktninger om hva som er godt i seg selv (verdi) (i.e er 

resultatet rimelig). 

ii. «Konsekvensbetraktninger»

iii. «Reelle betraktninger» (s. 338 Blandhol et al. )

• Her ser man også at en del fagområder har fagspesifikke reelle 

hensyn. 
17.01.2019 22



17.01.2019 23

Foto/ 

Aftenposten 

14/01/2019 



Siste Tips

• Sett deg inn i rettskildene i ditt fag.

• Det man ser er at forskjellige rettsområder ofte har sin egen 

tradisjon for hvilke rettskilder som trekkes inn og vektlegges 

i tolkningen av loven.

• Derfor er det viktig at man leser innføringslitteratur og 

merker seg deres redegjørelse av de relevante rettskildene, 

samt at man er bevist på rettskildebruk når man leser 

pensum. 
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DEL 3. JURIDISK METODE
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Regelfastsettelse 

• Når du skal fastsette en regel, tar man som oftest 

utgangspunkt i lovteksten og analyserer ordlyden. Det vil si 

at du tolker loven. Der lovteksten er uklar kan man trekke 

inn andre tolkningsfaktorer, som lovens formål og hensyn.

• Så trekker man inn de andre rettskildene og forsøker å 

samordne dem slik at man kommer frem til en lovregel. 
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Regelfastsettelse 

• Når man tolker loven er det ofte fire ‘grunnspørsmål’ som 

man må ta stilling til: 

i. Relevans: hva er de relevante rettskildene? 

ii. Slutning: hvilke argumenter kan vi trekke ut fra disse 

rettskildene?

iii. Vekt: hvilken vekt skal vi tillegge de forskjellig rettskildene?

iv. Samordning: hvordan skal vi så samordne argumentene? 

• Etter man har tolket de relevante rettskildene, vektet dem 

og samordnet argumentene, kommer man frem til en 

rettsregel. 
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HR-2018-1650-A
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Regelanvendelse 

• Etter du har kommet frem til hva rettsregel er, må du 

anvende denne regelen på faktum i saken. 

• Rettskildelæren er hvordan man finner frem til rettsregelen

• Bevisbedømmelse er hvordan man finner frem til faktum i 

saken. 

• Subsumsjon er når man anvender rettsregelen på det som 

har blitt bevist som faktum. 
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HR-2018-1650-A
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Siste Tips 

• Når du skal foreta deg en juridisk analyse er det viktig at du 

evner å skille mellom det å fastsette en rettsregel og det å 

så anvende denne rettsregelen på et faktum.

• Dette er spesielt viktig dersom du kan få en såkalt 

praktikumsoppgave på eksamen. 

• Fakultetet har laget en video med tips om dette og 

teorioppgaver: 

https://www.uio.no/studier/program/jus/fakultetsoppgaver/ve

iledning/index.html
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DEL 4. FORHOLD MELLOM NORSK 

RETT OG FOLKERETTEN 
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Et Atskilt Rettssystem 

• Utgangspunktet i det norske rettssystemet er at 

internasjonal og nasjonalrett er to atskilte rettssystemer. 

Det er dette vi kaller dualismeprinsippet.

• Det har en del praktiske konsekvenser og den viktigste av 

disse er at internasjonale forpliktelser ikke har direkte 

virkning i norsk rett.

• Dette betyr at for at folkeretten skal ha virkning i norsk rett, 

må den først implementeres eller ‘gjennomføres’.
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Transformasjon og inkorporasjon 

• Folkeretten og internasjonale forpliktelser kan 

gjennomføres i norsk rett på to måter:

1. Transformasjon: hvor den internasjonale 

rettsregelen transformeres eller gjøres om til en 

norsk rettsregel. 

2. Inkorporasjon: hvor den internasjonale 

rettsregelen tas med underet inn i norsk lov 

(blankettlov). 
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Sikkerhetsrådsresolusjon 2178 (2014) 

«…decides that all States shall ensure that their domestic laws and regulations establish serious criminal offenses sufficient

to provide the ability to prosecute and to penalize in a manner duly reflecting the seriousness of the offense:

(a) their nationals who travel or attempt to travel to a State other than their State of residency or nationality, and

other individuals who travel or attempt to travel from their territories to a State other than their State of residence or

nationality, for the purpose of the preparation, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts, or the providing

or receiving of terrorist training:»
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Forrang og tolkning 

• Forrangsprinsippet: norsk rett skal ha forrang ved en 

kollisjonsregel med en internasjonal forpliktelse.

– Men, her er §3 av menneskerettsloven og §2 av EØS-loven viktig 

unntak. 

• Presumpsjonsprinsippet: norsk rett presumeres å 

stemme overens med internasjonale forpliktelser. Dette 

prinsippet skal underbygge tolkning og anvendelse av 

rettsregler slik at man unngår et folkerettsstridig resultat.

• Tolkning: de internasjonale reglene tolkes i henhold til 

folkerettslige rettskilder og metode.  
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DEL 5. FOLKERETT 
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“[T]he most difficult thing about 

international law is finding it.”

Geffrey R. Watson (2000) ‘ The Oslo 

Accords’, OUP, s. 308 
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Article 38(1) ICJ Statute 

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such

disputes as are submitted to it, shall apply:

a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly

recognized by the contesting states; (Treaty)

b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; (Custom)

c. the general principles of law recognized by civilized nations; (General Principles)

d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the

most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the

determination of rules of law. (Case Law and Literature)
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Traktat
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Sedvanerett (statspraksis + opinio juris)  

In order for something to constitute customary law:

“Not only must the acts concerned amount to a settled practice, but they must also be

such, or be carried out in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is

rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it. The need for such a

belief, i.e., the existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the

opinion juris sive necessaitatis. The States concerned must therefore feel that they

are conforming to what amounts to a legal obligation. (ICJ, North Sea Continental

Shelf case, para. 77).

Example of customary international law: Acts of self-defense made by states must be

both necessary and proportionate (ICJ, Nicaragua case, para. 194)
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Alminnelige rettsprinsipper 

• Dette er alminnelige rettsprinsipper som er

“recognized by civilized nations” (ICJ Statute Art.

38(1)(c)).

• Eksempel: artikkel 26 av VCLT: “Every treaty in

force is binding upon the parties to it and must be

preformed by them in good faith.” (pacta sunt

sevanda).
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Subsidiære kilder: rettspraksis og rettslig teori 

• Art. 38(1)(d): “subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the

teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary

means for the determination of rules of law.” 

• I dag eksisterer der en rekke internasjonale domstoler, samt tvisteløsningsordninger 

og internasjonal rettspraksis er således en ganske viktig rettskilde i en deler av 

folkeretten (eksempelvis menneskerettigheter og internasjonal strafferett).  

• Rettsteori (juridisk litteratur) er også en subsidiær rettskilde i folkeretten og kan til 

tider ha betydelig gjennomslagskraft dersom ICJ eller utenrikspolitiske organer 

mener de er autoritative. Men, den juridiske litteraturen må være skrevet av de 

“most highly qualified publicists”. 
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For mer om EU og EØS 

kilder: 

https://www.uio.no/studie

r/emner/jus/jus/JUR1260/

v19/index.html



DEL 6. TOLKNINGSREGLER I 

FOLKERETTEN 
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Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) 
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Supplerende tolkningsmomenter 
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Dynamisk tolkning 

ECtHR: “the Convention is a living instrument 

which ... must be interpreted in the light of 

present-day conditions” (para. 102, Soring v. 

UK) 
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EMK 
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