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Undervisningsopplegget

• Hva skal vi lære dere?

• Hvorfor skal dere lære metode? 

• Hvordan skal vi gjøre det?

– Bolk I: Lovtolkning

• Forelesninger i rettskildelære

• Kurs

– Bolk II: Rettslig argumentasjon 

Professor Tarjei Bekkedal og lektor H.C. Farsethås

– Bolk III: Domsanalyse

• Forelesninger ved Anders Løvlie

• Kurs



Undervisningsopplegget

• Hvordan skal vi gjøre det?

– Bolk I: Lovtolkning

• Forelesninger 

– Rettskildene

– Lovtolkning

– Tolkningsresultater

• Kurs

– Praktikumsoppgave

– Løses ved bruk av utvalgte rettskilder

– Bolk III: Domsanalyse 

• Forelesninger  

– Ulovfestet rett

• Kurs 

– domsanalyseoppgaver



Del I Rettskildelære - undervisningsopplegg

• Bolk I – Lovtolkning

– Forelesningene (tentativt)

• 13.1 Hovedtema I: Grunnleggende utgangspunkter og 

Hovedtema II: Lov

• 14.1 Hovedtema III: Forarbeider og Hovedtema IV: Rettspraksis

• 15.1 Hovedtema V: Reelle hensyn; Hovedtema VI: Internasjonal 

rett og Hovedtema VII: Andre rettskilder

• 16.1 Hovedtema VIII: Samordning/harmonisering av rettskilder 

og rettsregler. Tolkningsresultater

– Kurs

• Oppgaven om Marko og Linnea



Hva skal dere gjøre?

1. Arbeide med pensum

– Lese

– I kollokvien: Diskutere temaer/Gjøre oppgaver 

– Metodebevisste hele semesteret: Materielle fag

2. Følge forelesningene

3. Arbeide aktivt på kurs

– Sett av tid til forberedelser

• Individuelt: ideal 2 timer

• i gruppe: ideal: 2 timer

– Delta i diskusjonene på kurset







• Hovedlitteratur
– Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 ELLER Synne 

Sæther Mæhle og Ragna Aarli, Fra lov til rett, Oslo 2017 kap, 7-

11

OG

– Ola Mestad, «Rettens kilder og anvendelse», § 2 i Knophs 

oversikt over norsk rett, 14. utg., Oslo 2015 s. 4-25 (NB! Ny 

utgave 2019)

– Falkanger, Aage Thor: Høyesteretts vota, i Lov, Sannhet rett, 

Norges Høyesterett 200 år, Oslo 2015 s. 180-219

– Bårdsen, Arnfinn: Høyesterett som prejudikatsdomstol (2017): 

– Bårdsen, Arnfinn: Den internasjonale rettens innflytelse i Norge 

(2017)

– Matheson, Wilhelm og Ragnhild Noer: En dom blir til: 

Høyesteretts Årsmelding 2016 s. 12-16

– Bekkedal, Tarjei og Hans Christian Farsethås: Om subsumsjon, 

Jussens Venner 2018/1, side 1-32

Pensum



• Støttelitteratur

– Boe, Erik Magnus: Innføring i juss, 3 utgave, Oslo 2010

– Kåre Lilleholt, «Argumentasjonsmønsteret i 

høgsterettspraksis frå dei seinare åra», Tidsskrift for 

Rettsvitenskap 2002 s. 62-75

– Gunnar Aasland, «Argumentasjonsmønsteret i nyere 

høyesterettspraksis», Lov og Rett 2006 s. 387-396

– Hans Petter Graver, Hva er rett?, Oslo 2011

– Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro, Øystein Skotheim: 

Innføring i juridisk metode, Jussens venner 2015 s. 310-345

Pensum



HOVEDTEMA I 

Grunnleggende utgangspunkter



Grunnspørsmål

• Hva er juridisk metodelære?

• Hvem bestemmer innholdet i juridisk 

metodelære? 

– Hva er gyldig fremgangsmåte?

• Lovtekst Lovregel. Hvorfor?



Grunnspørsmål

• Hva er juridisk metodelære?

• Metode for hva?

– Identifisere hvilke rettsregler som gjelder

– Ta stilling til enkelttilfeller som dommer

– Argumentere og forhandle som advokat

– Begrunne offentligrettslige vedtak

– Utforme regler

– Vurdere reglers godhet

– ….



• Hvordan man finner frem til gjeldende rett

• Begrepene rettskilder og rettskildefaktor: 

Synonymer

– Smakssak hva man velger

– Alternativ: Argumenttype

– Kategorisering av rettslige argumenter avhengig 

av hvor man henter dem fra

Rettskildelæren



Sentrale rettskilder / rettskildefaktorer

• Lovtekst

• Lovforarbeider mv.

• Rettspraksis

• Internasjonale rettskilder

• Andre myndigheters praksis

• Privat praksis

• Utenlandsk rett

• Juridisk litteratur

• Egne (godhets-)vurderinger / «reelle 

hensyn» 14



• Bortimot synonymer

• Rettskildelære: Fastsettelse av rettsreglers 

innhold

Regeltolkning/regelfastlegging

• Juridisk metodelære: Omhandler også 

reglenes anvendelse på faktiske forhold

Regelanvendelse/subsumsjon

15

Rettskildelære / juridisk metodelære



Rettssystemet & 

dets betydning for juridisk metode

• Statsforfatningen bygget på 

maktfordelingsprinsippet: lovgivende, utøvende 

og dømmende makt

16



• «Juristfellesskapet»(?)

• Domstolenes rolle, særlig Høyesterett

• Diskusjon om «metodevariasjoner», «rettslig 

polycentri»

• Her (på dette stadiet): Konsentrerer oss om 

Høyesteretts metodebruk. Eksempler fra 

høyesterettspraksis

17

Grunnlaget for rettskildelære / juridisk 

metodelære



Lovregel

…

Faktum

LOVREGEL

Lovtekst

§
Retts-

praksis

Int. nas. 

rettskilde
Reelle 

hensyn

For-

arbeider
Retts-

litteratur

S SSS S S

VEKT

REGELANVENDELSE 

(subsumsjon)

REGELDANNING 

(tolkning

fastsettelse

samordning)

S = slutning



1. Hvilke type argumenter kan vi trekke inn i juridisk 

argumentasjon?

– Hva er rettskilder? rettskilderelevans

2. Hvordan kan vi trekke ut («slutte») argumenter fra 

rettskildene?

– «Slutningsspørsmål» (tolkning i snever forstand)

3. Hvilken gjennomslagskraft («vekt») har de 

forskjellige argumentene/rettskildene?

– «Vektspørsmål»

4. Hvordan samordnes argumentene?

– Beror bl.a. på (2) og (3) 19

Grunnspørsmål i rettskildelæren. 

Rettskildeprinsippene



Regelfastsettelse/Tolkning Regelanvendelse

Rettskilder som 

samordnes

Regelfastsettelse og regelanvendelse

Rettsregel

FaktumRettsregel

Bolk II



• Praktisk rettsanvendelse: Anvende 

rettsregler på et faktisk saksforhold

• Vekselvirkning: Faktum styrer hvilke 

rettsregler som er relevante, jussen 

bestemmer hvilke fakta som er relevante

21

Forholdet juss / fakta



• Rettskildelæren: Hvordan man finner frem til 

rettsreglene

• Andre regler (bl.a. bevisbedømmelse): 

Hvordan man finner frem til faktum

• Subsumsjon: Anvendelse av rettsreglene på 

(det beviste) faktum. En del av 

rettsanvendelsen og dermed en del av den 

juridiske metoden

– Subsumsjon: Behandles i ‘bolk II’. Her 

konsentrere oss om rettskildelæren 
22

Forholdet juss / fakta



Eksempel: Identitetstyveri

Forholdet juss / fakta



• Hva er et prinsipp?

– Normer med høy grad av generalitet

• Gjelder «på tvers» over et vidt saksforhold

• Eks.: Legalitetsprinsippet, proporsjonalitetsprinsippet, 

alminnelige kontraktsrettslige prinsipper

• (Rettskildeprinsipper)

24

Rettsregler vs rettsprinsipper



• Hva er et prinsipp? (forts.)

– Betegner en viss type normer

• Angir ikke et bestemt resultat, men mer karakter av 

retningslinjer for vurderingen

– Forskjell fra rettsregler

• Rettsregler enten følges eller brytes, rettsprinsipper får 

eller får ikke anvendelse

– Men ikke klare skiller mellom regler og prinsipper

– Kahoot

25

Rettsregler vs rettsprinsipper

https://play.kahoot.it/#/?quizId=130b8c7b-58ac-481c-9c2c-913103f6dca1


• Skille mellom rettsregler og privatautonome 

disposisjoner (avtaler, testamenter mv.)

– Begge instrumenter er normdannende (pålegger 

plikter, gir rettigheter)

– Men grunnlaget ulikt

• Rettsregler dannes etter rettskilder som samordnes

• Avtaler mv. tillates fordi rettsreglene gir muligheter for det

– Også virkningene er ulike

• Avtaler mv.: Rettigheter og plikter for de de retter seg mot

• Rettsregler: Binder gjerne en ubestemt krets

– Rettskildelæren: Handler om rettsregler

Rettsregler vs individuelle normer



• Ikke alle rettsområder kan være ulovfestede

– Grl. § 96 (jf. EMK art. 7): Straff krever hjemmel i lov

– Offentlige inngrep overfor private krever hjemmel i lov, 

jf. det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet

• Privatretten: Store innslag av ulovfestet rett

– Eksempler: Grunnvilkårene for erstatningsansvar; 

formuesforholdet mellom samboere, jf. Rt. 1978 s. 

1352 og Rt. 2000 s. 1089 (Stell og pleie)

27

Skillet lovfestet / ulovfestet rett



• Rettskildebildet ulikt

– Lovfestet rett: Utgangspunkt i lovtekst

– Ulovfestet rett: Utgangspunkt i andre rettskilder

• Men den grunnleggende juridiske metoden er 

den samme

• Kan være glidende overganger mellom 

lovfestet og ulovfestet rett

• Eksempel skl§ 2-1 
– Skyldkrav «uaktsomt eller forsettelig»

– Årsakssammenheng «volder»

Skillet lovfestet / ulovfestet rett



HOVEDTEMA II 

LOV



Lov



LOV

• Naturlig startpunkt for rettsanvendelse: Står 

det noe i loven?

• Fagene i JUS 1211: I stor grad lovregulert

– Familieretten (ekteskapsloven)

– Arveretten (arveloven)

– Fast eiendoms rettsforhold (sameieloven, 

hevdsloven, servituttloven, naboloven, 

friluftsloven, tomtefesteloven osv.)

Lov



• Lovbegrep

– Grunnlov og lov

– Formelt lovbegrep

• Lover gitt av Stortinget

– Materielt lovbegrep

• Omfatter også forskrifter

• Uttrykkene «lov» og «lovregel»

32

Lov og lovregel



Slutning fra lovtekst

• Hvorfor tar vi utgangspunkt i ordlyden?

• Betyr det noe hva lovgiveren har ment?

• Hvorfor må loven tolkes?

33

Lovtolkning



Lovtolkning

• Sammenlikning lovtolkning / avtaletolkning?

• Mål for lovtolkning?

– Skille objektiv / subjektiv tolkning?

– To sentrale hensyn: (i) Lojalitet overfor lovgiver; (ii) 

Oppnå gode resultater

• Skille lovtolkning i vid og snever forstand

– Vid forstand: Finne lovregelens innhold

– Snever forstand: Slutning fra lovtekst
34



Lovregel

…

Faktum

LOVREGEL

Lovtekst

§
Retts-

praksis

Int. nas. 

rettskilde
Reelle 

hensyn

For-

arbeider
Retts-

litteratur

S SSS S S

VEKT

REGELANVENDELSE 

(subsumsjon)

REGELDANNING 

(tolkning

fastsettelse

samordning)

S = slutning



Lovtekst som rettskilde

• Naturlig startpunkt for lovtolkning

• Relevans utvilsom, betydningen stor

– Autoritetsargument

– Hensynet til forutberegnelighet

36



Slutning fra lovtekst

• Tolkning i snever forstand. Ordlydsfortolkning

• «Alminnelig/naturlig språklig fortolkning»

– Floskel med realitet

– Men bruk den med fornuft

• Ikke bare ordene isolert, men i den 

sammenheng de står i

37



§ 38. Ektefellers felles ansvar for underhold av familien. 

Ektefellene har sammen ansvaret for de utgiftene og det 

arbeidet som kreves for det felles hushold og til dekning av 

andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles 

særlige behov. Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved 

virksomhet i hjemmet eller på annen måte.

Slutning fra lovtekst

Kapittel 8. Ektefellers ansvar for gjeld

§ 41. Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge 

ektefellenes ansvar. En ektefelle kan under samlivet med 

ansvar for begge ektefellene inngå vanlige avtaler om det 

daglige husholdet og oppfostringen av barna og vanlige avtaler 

for å dekke den enkelte ektefellens nødvendige behov. 



Slutning fra lovtekst

• Juridiske uttrykk ≠ dagligspråk

– Eksempel: Uttrykket «avtale» i avtl. § 1

• Samme ord og uttrykk kan ha ulik betydning

– Eksempel: Rt. 2007 s. 1587

• Bruk av legaldefinisjoner

– Eksempel: Fkjl. § 1

39

Slutning fra lovtekst



Slutning fra lovtekst

• Glidende overganger fra 

1. skarpe/entydige formuleringer, via 

2. vage,

3. flertydige, og  

4. skjønnsmessige uttrykk, til

5. bevisst spillerom for vurderinger

• Kahoot

Slutning fra lovtekst

https://play.kahoot.it/#/?quizId=fb969551-941d-4b4b-8b1e-4eff31331e75


Slutning fra lovtekst

• Kategori 1: Slutte direkte fra lovtekst

• Eksempel: Rt. 2003 s. 198 (Humphreys) 

– Arvel. (1972) § 61 annet ledd: «Disposisjon i 

testament til føremon for nokon som vitnet er i 

teneste hos på testasjonstida, er ugyldig».

41

Ordlyd

I tjeneste hos

testaments-

arvingen selv

I tjeneste hos selskap der

vitnet er eneaksjonær: 

Utenfor ordlyd

Slutning fra lovtekst



Slutning fra lovtekst

• Kategori 2: Vage/flertydige/skjønnsmessige 

uttrykk: Behov for supplerende rettskilder

– Eksempel: Rt. 1998 s. 1164 (Furumoa) og Rt. 

2005 s. 

• Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov 

… hustomt

42

Ordlyd

Flere tolknings-

alternativer

Behov for supplering

av andre rettskilder:

Forarbeider + formål

Slutning fra lovtekst



Slutning fra lovtekst

• Kategori 3: Overlatelse til skjønn

– Eksempel el. § 59 annet ledd 

• Unntak fra skjevdelingsregelen i første ledd dersom 

denne vil «føre til et åpenbart urimelig resultat»

Ordlyd

Forutsetter nærmere

presiseringer (jf. også

annet pkt.)

Slutning fra lovtekst



Slutning fra lovtekst

• Kategori 3: Overlatelse til skjønn

– Forsiktig der legalitetsprinsippet slår inn (f.eks. 

straffesanksjonerte forbud)

• Men se f.eks. markedsføringsl. § 48, jf. § 30

– Vanlig i privatretten

• Eks.: Avtl. § 36, El. § 59 tredje ledd

– «Rettslige standarder»

• Vurderingstema som forandrer seg over tid (eks.: «god 

forretningsskikk» i markedsføringsl. § 25 og avtl. § 36 

skl. § 5-2 lemping )
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Slutning fra lovtekst



• Sette sammen forskjellige biter for å finne 

regelen

– Eksempel: «Regelen» om erstatning for 

mangelfull ytelse i forbrukerkjøp

• Fkjl§ 26, jf. § 33. jf. §§ 15-18, jf. §§ 13-14, jf. § 7
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Lovteksters fragmentariske karakter


