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Introduksjonskurs for BA studenter – Høst 2013 
Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode 

anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og 

dermed med fullføringen av emnet.   

 

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal 

(norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- 

eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).  

 

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene 

med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet. 

 

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner. I den grad det er 

praktisk mulig, vil studentene inndeles i grupper etter emnene de tar. 

 

Det anbefales at studentene forbereder seg til gruppearbeid ved å lese artikkel i EuroRett om 

Finanger I -saken (teksten lagt ut på nettsiden. Dommen tilgjengelig i LOVDATA).  

 

I tillegg er det en tekst fra pensum til hvert enkelte emne som skal leses på forhånd. OBS: Det er 

ikke nødvendig å ha med pensumlitteratur til forelesningen. Oppgavespørsmål til teksten vil 

konkretiseres i klasserommet.  

 

Det anbefales å skrive ut og lese gjennom materialet til kurset før oppstart. 

Undervisningsmaterialet til Introduksjonskurset 22.august 
 

1. Alle emner: kommentar til Finanger I-dommen  (Finanger saken i EuroRett 2000), lagt ut 

på nettsiden 

 

2. Enkelte emner: Anbefales å lese angitte deler av pensumlitteratur (se listen nedenfor på 

ss. 1-3). Det blir gitt utdelt konkrete oppgaver til diskusjon  i klasserommet (OBS: ikke 

nødvendig å ha pensumbøker eller kompendier med på kurset) 

 

2.1 JUR1285 MARKEDSRETT 

 Kap. 1 ”Markedsretten som retsdisciplin” i Madsen, Palle Bo: 

Markedsret, København 20, 5.utg. 2006, ss. 15–35 
 

2.2 JUR1511 ARBEIDSRETT-DEN INDIVIDUELLE DEL 

 Kap. II «Kilder og kildespørsmål» ss. 29-46 i Fanebust, Arne: 

Innføring i arbeidsrett. Den individuelle delen. 2. utg. Oslo: 

Universitetsforlaget 2013 (evt. tilsvarende delen av tidligere utgave) 
 

2.3 JUR1280 INTERNASJONAL PRIVATRETT  

 Kap. 2 «Den internasjonalprivatrettslige metode» i Cordero Moss, Giuditta: 

Internasjonal privatrett på formuerettens område. Universitetsforlaget 2013 

(pensum), ss. 52-53, og 

 §§ 1.4 og 1.5 (ss. 24-39) i Kap. 1 «Internasjonal privatrett mellom nasjonal rett 

harmonisering» i Cordero Moss 

o OBS: Trico-saken på ss. 33-39 
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2.4 JUR1590 DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT   

 ”Introduksjon til diskriminerings- og likestillingsretten” i Hellum, Anne og 

Ketscher, Kirsten. Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget 

2008, ss. 17-30 (merk: samles i UNIPUB kompendium) 

 

2.5 JUROFF1500 STRAFFERETT 

 Kap. 5 «Strafferettens kilder og metoder» i Svein, Slettan/Øie Torill M. 

Forbrytelse og straff, bind 1(2001). ss. 33-55, og 

 Kap. 8 «Straffbarhetsvilkår nr. 1: Lovprinsippet», ss. 69-73 (pensum) 

(Alternativt: kap. 6 «Tolking av lover», ss. 71-93, + s. 77 i Andenæs Johs. Innføring i 

rettstudiet, 6.utg. 2002 (pensum)) 

 OBS: Passbåt-dommen (Rt-1973-433) i begge lærebøker 

 

2.6 JUR1110 RETTSSOSIOLOGI 

 Kap. 5 ”Domstolene og dommerne” ved Dalberg-Larsen, Jørgen 

(OBS i Lovene og livet. Køpenhavn 2005), ss. 144- 161 (§§ 3.1-3.2).  
 

2.7 JUROFF1201 INTRODUKSJON I FORVALTNINGSRETT 

 kap. 23 «Eckhoffs rettskildeinnsats» i Boe, Erik: Grunnleggende juridisk 

metode - en introduksjon til rett og rettstenkning, Oslo 2010 (pensum), ss. 

107-122 

o OBS: Sykejournal-sak (Rt-1977-1035) på ss. 102, 118-119 i 

Boe, kap.23.  
 

2.8 JUR1550 HELSERETT 

 Del I, kap. 1 «Innledning», ss. 22-27 i Kjønstad, Asbjørn. Helserett. 

Pasienters og helsearbeideres rettstilling. 2.utg. Gyldendal Akademisk 2007, 

og 

 Del I, kap. 5 «Rettskildene i helseretten» i Kjønstad, ss. 54-66, og 

 Del II, kap. 3 «Domstolsskapt rett», ss. 107(fra § 3.4 «Sykejournal-dommen) 

– 113. 
 

2.9 JUR1901 RETTSHISTORIE 

 Sandvik, Gudmund: "Betenkningar frå Det juridiske fakultet om 

statsrettslege emne" i Eivind Smith (red) 'Jus' og 'politikk' i det norske statsliv, 

1989, s. 47-67 (20 s). 

 

2.10 JUR3011 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSFORSTÅELSE OG 

REGNSKAPSRETT 

 

 Kap. 10 «Regnskapsreguleringen» ss. 110-127 (t.o.m.§10.4.4) i Arne 

Kinserdal: Grunnleggende finansregnskapsforståelse (Cappelen 

Akademisk Forlag 2008 

 
2.11 JUR1981 GRUNNLEGGENDE SKATTERETT 

 «Skatteretten i rettssystemet» § 1.5.1-1.5.6 på ss. 25-45 i Zimmer, 

Frederik: Lærebok i skatterett, 6. utgave 2009. 

 Kap. 2 (§ 2.1-2.6) «Litt om rettskilder og metode i skatteretten; 

omgåelsesproblemet; skatterett og privatrett», ss. 47-60. 


