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Tolkningsresultater 

• (iii) Antitetisk tolkning 

– Motsetningsslutning 

• Hvis … så 

– Eks.: Vergemålsloven § 1 

• Hvis 18 år, så myndig (lovtekst) 

• Hvis ikke 18 år, så ikke myndig (antitese) 

– Ut over de opplagte tilfellene 

• Øvrige rettskilder trekkes inn ved spørsmålet om loven 

skal tolkes antitetisk eller ikke 

• Eks.: Rt. 1998 s. 774 (Videospiller) og Rt. 2002 s. 696 

(NEBB)   

Hvis ikke … så ikke  



Tolkningsresultater 

• (iv) Innskrenkende tolkning 

– Angivelse av tolkningsresultat der øvrige 

rettskilder medfører at lovbestemmelsen gis en 

snevrere rekkevidde enn ordlyden tilsier 

 

Ordlyd 
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Tolkningsresultater 

• Innskrenkende tolkning 

– Utgangspunkt: Loven skal tolkes etter ordlyden 

• Jf. f.eks. HR-dom 31. mars 2014 (NAV Orkdal) 

– Særlige skranker for innskrenkende tolkning 

• Innskrenkende tolkning av straffefrihetsgrunner (= 

utvidende tolkning av straffebud), jf. Grl. § 96 og EMK 

art. 7 

• Se Rt. 2014 s. 238 (Hønsehauk II) 

– Visse tilfeller: Grunnlag for innskrenkende 

tolkning (på grunnlag av lovformål, lovforarbeider, 

reelle hensyn, etc.) 

• Eks.: Rt. 2013 s. 504 (Kristiania Hjemmelsselskap); Rt. 

1979 s. 1079 (Sinnssykes ankerett) 



Tolkningsresultater 

• (v) Utvidende tolkning 

– Angivelse av tolkningsresultat der øvrige 

rettskilder medfører at lovbestemmelsen gis en 

videre rekkevidde enn ordlyden tilsier  
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Utvidende tolkning 



Tolkningsresultater 

• (v) Utvidende tolkning 

– Utgangspunkt: Ordlyden følges 

– Særlige skranker for utvidende tolkning 

• Grl. § 96/EMK art. 7, jf. Rt. 2012 s. 752 (Hjorteskrott) 

• Annerledes der en regel fritar for straff, jf. Rt. 1997 s. 

1341 (Hønsehauk I) 

• Også på privatrettens område, visse skranker, se Rt. 

2013 s. 805 

– Ellers åpning for utvidende tolkning når 

rettskildebildet tilsier det 

• Smnl. Rt. 2003 s. 198 (Humphreys) og Rt. 2010 s. 691 

(Sjåk sogn) 

• Tom. eksempler på utvidende tolkning på 

strafferettsområdet (Passbåtdommene; Rt 1973 s. 433 

og Rt. 1973 s. 1334). Men skjedd en innstramming her. 

 

 



Analogisk anvendelse av 

lovbestemmelser 

• Analogi: Nært beslektet med utvidende 

tolkning 

– Forskjell: Utvidende tolkning utvider 

anvendelsesområdet for lovbestemmelsen; 

analogisk anvendelse innebærer anvendelse av 

samme løsning utenfor det loven dekker 

– Gradsforskjell 

Utvidende tolkning Analogier 



Analogi: Speilbilde av antitese 

• Ofte: Valg mellom antitetisk tolkning og 

analogi 

– Eksempel: El. § 32. Kan tolkes analogisk på 

stiftelse av servitutter eller antitetisk? 

• (Eksamensoppgave, JUR 1000, V-09) 

– «Klassisk» eksempel: Grl. § 25 

 

 

 



Analogi. Eksempler 

• Eksempler på at analogier ikke har blitt 

godtatt 

– Rt. 1980 s. 243 (Tampax) og Rt. 2014 s. 118 

(Webasto) 

• Eksempler på analogier 

– Rt. 1989 s. 853 (Skipsagent) 

– Rt. 2013 s. 1560 (Rise) 

• Analogier ved støtte i lovforarbeider, 

lovformål og likhetsbetraktninger 



Regelfastsettelsen ved ulovfestet rett 

• Én form for ulovfestet regelfastsettelse: 

Lovnalogier 

• Ellers: Reglene utvikles på annet grunnlag 

enn de lovrelaterte 

– Praksis, rettslitteratur, reelle hensyn mv. 

– Jf. domstolenes rettsskapende virksomhet 

– Ellers sedvanegrunnlag 



Samordning av rettsregler 

• Terminologi og perspektiv 

• Utgangspunkt: Forsøk på å tolke bort 

potensiell motstrid mellom regler 

– Eks.: Rt. 2013 s. 565 (DNA-bevis) 

– Også der norske rettsregler står mot 

internasjonale forpliktelser 

• Alternativ: Anvendelse av 

«kollisjonsprinsipper» 



Samordning av rettsregler 

«Kollisjonsprinsipper» - «rangregler» 

– Lex Superior (trinnhøydeprinsippet) 

 

 

 

 

• Flytende grense mellom anvendelse av prinsippet og 

«bortfortolkning», jf. Rt. 1976 s. 1 (Kløftaskjønnet) 

– Lex Posterior 

• Nyere lov går foran eldre 

• Prinsippet rekker ikke lenger enn begrunnelsen, jf.Rt. 

2013 s. 585 (DNA-bevis) 

 

 

 

 

 

 

Grunnloven 

Formell lov 
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Samordning av rettsregler 

• Kollisjonsprinsipper - rangregler 

• Lex Specialis 

– Spesielle regler går foran generelle 

– Men kan være uklart hvilken bestemmelse som er 

mest spesiell 

• Eks.: Rt. 2013 s. 585 (DNA-bevis) 

• Lovbestemte forrangsregler 

– Menneskerettsloven § 3, EØS-gjfl. § 2 

• Ikke bortfortolke reglene som skal ha forrang. Intet krav 

om «klarhet» for internasjonale forpliktelser 

• Rt. 1994 s. 610 (Bølgepapp), fraveket ved Rt. 2000 s. 

996 (Bøhler) og Rt. 2005 s. 833 (villfarelse) 

 



Subsumsjonen 

• Anvendelse av reglene på faktiske forhold – 

viktig del av juridisk metode 

• Eksempel: Rt. 2012 s. 882 (Nesodden) 

– Regelfastsettelsen basert på ferdselloven § 1a 

• «Utilbørlig fortrengsel». Tolket i lys av tidligere 

rettspraksis. Generell vurderingsnorm og nærmere 

oppstilling av momenter 

– Anvendelse av regelen på sakens faktum 

• Kyststi nedenfor bebyggelse 


