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1. Formålet med forelesningene 
 

2. Forholdet til 1. avdelingsfagene 
a. Mange likeartete eller parallelle rettsspørsmål 
b. Forskjeller mht rettssubjektene 
c. Forskjeller mht målsettinger 
d. Hvor langt rekker privatrettsreglene, og hvor langt rekker offentligrettsreglene 

(anvendelseområdet)? 
 

3. Juridisk metode i fagene til 2. studieår 
a. Rekapitulasjon av alminnelige metoderegler (rettskilderegler) 
b. 6 særtrekk ved den juridiske metoden til 2. studieår 

i. Polycentritendenser? 
ii. Forekomsten av ulovfestete prinsipper 

a) Konstitusjonelle? 
b) Forvaltningsrettsprinsipper? 
c) Prinsipper i folkerett, EØS-rett, velferdsrett og miljørett 

iii. Forekomsten av sedvaner som supplement til Grunnlov og lov 
a) Finnes konstitusjonelle rettssedvaner? 
b) Rommet for rettssedvaner i de andre 2. studieårsfagene 

iv. Særtrekk ved grunnlovstolking 
v. Tolking av myndighetsinngrep (legalitetsprinsippet som tolkingsfaktor) 

vi. Internasjonale rettskildetrekk 
a) Forskjellen på problemstillingen ‘Endrete regler i Norge’ og 

endrete rettskilderegler 
b) Endrer internasjonal tolkingsstil norsk rettskildelære i sin 

alminnelighet?  
c) Endret tolkingsstil på menneskerettsfeltet og innenfor EØS-feltet 

i norsk rett  
i. Hvor internasjonalt må menneskerettighetene tolkes? 

ii. Hvor internasjonalt må EØS-retten tolkes? 
d) Hvordan løses konflikt mellom menneskerettigheter og annen 

norsk rett 
e) Hvordan løses konflikt mellom EØS-rett og annen norsk rett? 
f) Hvordan løses konflikt mellom norsk rett og folkerett? 

c. Tolking av individuelle disposisjoner (spesielle metoderegler) 



i. Tolking av folkerettsavtaler (traktattolking) 
ii. Tolking av stortingsbeslutninger 

iii. Tolking av forvaltningsvedtak – ”legitimate expectations”? 
d. Fremtidige metodeutfordringer: E-forvaltningsutviklingen 

i. Situasjonen ved ‘firkantgjøring’ av regelverket 
ii. Kan IKT bidra til å sikre bred rettskildebruk? ‘Pling juss’ 

 
4. Perspektiver i 2. avdelingsfagene 

a. Perspektiv 1 – Rett og politikk-perspektivet: Har retten kun en praktisk 
normerende rolle eller undertiden også en symbolsk og konfliktløsende rolle på 
den politiske arenaen? 

b.  Perspektiv 2 – Rett og makt-perspektivet: Rett gir makt (maktesløshet, 
avmakt) og rett gir vern – nasjonalt og internasjonalt 

c. Perspektiv 3 – Rett som virkemiddel-perspektivet: Rett som middel til å nå 
politiske mål (verdier) 

d. I punkt 6 skal vi se på trekk ved rettsverdiene 
i. Her i punkt 4 tar vi fenomenet rett – altså regelstrukturen (e-h) 

ii. Etterpå i punkt 5 forholdet mellom regler og verdier 
e. Typer av regler inndelt etter innhold 

i. Beslutningsregler (normeringsrtegler)/Handlingsregler 
ii. Kompetanseregler/Pliktregler (rettighetsregler) 

iii. Personelle/Prosessuelle/Materielle regler 
f. Typer av regler inndelt etter regelens trinnivå 

i. Grunnlovsnivå 
ii. Lovnivå 

iii. Forskriftsnivå 
iv. Ulovfestet rettsnivå: Hvor ligger det? 

g. Type av regler inndelt etter hvor mye regelen bestemmer av resultatet 
i. Regler/Retningslinjer 

ii. Hva er forskjellen på:  
a) Resultatdeterminert regel 
b) Avveiningsnorm 

iii. Hvor har retningslinjer sin hovedplass? 
iv. Kan det finnes retningslinjer også om resultatderminerte regler?H 
v. Hva er forskjellen på retningslinjer (i forhold til en regel) og unntak (i 

forhold til en hovedregel)? 
vi. Rettsprinsipper/Rettsregler 

a) Ulik bruk av begrepet rettsprinsipp 
b) Hva er det typiske for et rettsprinsipp? 

h. Type av regler inndelt etter hva de sier om følgene av å bryte normen 
i. Primærregler/Sanksjonsregler 

ii. Hva slags sanksjonsregler finnes? 
1. Ansvarsregler 



2. Gyldighetsregler 
 

5. Hva er forholdet mellom verdi og rettsregel? 
a) Begrepet verdi brukt på ulike måter 
b) Verdi → Rettsregel/Rettsprinsipp 
c) Verdi → Rettskilderegler → Rettsregel/Rettsprinsipp 

i. Verdier bak rettskildereglene 
ii. Verdier som del av rettskildereglene (især reelle hensyn) 

 
6. Verdier i 2. avdelingsfagene 

a. Hva slags verdier dominerer i fagene til 2. studieår? 
b. Prosesssorienterte verdier 

i. Demokrati 
ii. Maktfordeling 

iii. Styring (Internt og eksternt) 
c. Innholdsorienterte verdier 

i. Samfunnsorienterte innholdsverdier 
1. Effektivitet 
2. Lov og orden 

ii. Individorienterte innholdsverdier 
1. Frihet 
2. Autonomi 
3. Likhet 
4. Humanitet, som 

I. Barmhjertighet (‘Å la nåde gå for rett’) 
II. Hensynsfullhet 

III. Omtanke 
5. Rettssikkerhet 

d. Spesielt om rettssikkerhetsbegrepet 
i. To nivåer (ideal og krav) 

ii. Idealbaserte verdier 
1. Tilgjengelighet 
2. Skriftlighet 
3. Forståelighet 
4. Ikke tilbakevirkende 

iii. Rettssikkerhetskrav (etter gjeldende rett): Betryggende 
1. Vern mot overgrep 
2. Vern mot andre rettsuriktige avgjørelser/handlinger fra 

myndighetenes side (‘rettsriktighetskravet’) 
iv. Utvidete anvendelser av rettsikkerhetsbegrepet 

 


