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JUS4111, DAG 2: TEORI-OPPGAVE 

Revidert etter sensormøtet den 17. desember 2014   

 

Innledende bemerkninger 

Oppgaven lyder:  

«I dommen inntatt i Rt. 2010 s. 306 i avsnitt 70, uttaler førstvoterende følgende: ‘Den juridiske 

teori underbygger det jeg her har kommet til.’» 

Drøft følgende spørsmål:  

1. På hvilke måter kan juridisk teori ha betydning for rettsanvendelsen? 

2. Hvilke hensyn kan tale for og mot å gjøre bruk av juridisk teori som rettskildefaktor?» 

 

Kunnskapskravene i metode er angitt slik på emnesiden: 

Kunnskap 

Metodelæren er nøkkelen for å forstå juridisk tenkemåte. Studenten skal ha god forståelse av: 

prinsippene om rettskildefaktorenes/argumentenes gyldighet («relevans»), 

tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen) og 

deres vekt («harmonisering») 

Av disse tre problemstillingene er den siste den helt sentrale og vektlegges særlig i metodestudiet. 

 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

Argumentere rettslig 

Begrunne standpunkter til rettsspørsmål. 

 

Generell kompetanse 

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med kjente og fremmede rettsområder. Metodelæren gir et 

viktig perspektiv for hele masterstudiet i rettsvitenskap. For øvrig vises til omtalen av generell 

kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap. 

 

Kapittel 17 – «Debatten om rettsteorien som rettskildefaktor» – i Erik Boes (2012) Rettskildelære 

under debatt er hovedlitteratur. Kandidatene vil finne det meste av stoffet de trenger der, men en 

god besvarelse kan med fordel også trekke veksler på andre deler av hovedlitteraturen. Kapittel 11 i 

Eckhoff/Helgesen om «Rettsvitenskap og andre rettsoppfatninger» gir oversikt over måter teorien 

kan øve innflytelse på, og behandler innvirkning på rettspraksis, forfatnings- og forvaltningspraksis, 

og på lovgivning. Dette kapitlet er imidlertid ikke hovedlitteratur, og det kan derfor ikke forventes at 

kandidatene har lest dette. Rettsvitenskapens betydning er også behandlet av Ola Mestad i Knophs 

Oversikt over Norges rett, 14. utgave, på sidene 21 til 23, men heller ikke dette er hovedlitteratur. 

Hensikten med oppgaven er ikke å teste kandidatene i deres evne til å gjenkalle bestemte avsnitt i 

litteraturen, men å oppfordre dem til å reflektere rundt hvordan juridisk teori kan virke inn på 
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rettsanvendelsen generelt, og hvilke hensyn som taler for og mot bruk av juridisk teori som 

rettskildefaktor.  

Oppgaven gjelder et problem som ifølge Erik Boe «hører blant de vanskeligste spørsmål i 

rettskildelæren.»1 Høyesterett henviser hyppig til juridisk teori, men det er omdiskutert i 

rettskildeteorien hvordan slike henvisninger skal forstås. Den juridiske teori som rettskildefaktor 

tematiserer blant annet forholdet mellom argumentenes innholdsverdi og deres rettskildemessige 

autoritet. Rettskildelæren bygger på at visse organer i vårt konstitusjonelle system er gitt 

kompetanse til å treffe bindende rettslige beslutninger, enten generelt (Stortinget som lovgiver) eller 

konkret (Høyesterett som domstol). Samtidig er det på det rene at man finner argumenter og 

standpunkter til rettsspørsmål også i juridisk teori. Spørsmålene i oppgaven gjelder hvilke måter 

argumenter og standpunkter i juridisk teori har betydning for rettsanvendelsen og de hensyn som 

taler for og mot å gjøre bruk av dem som rettskildefaktor.  Selv om oppgaven hovedsakelig forholder 

seg til et kapittel i hovedlitteraturen, bør den derfor gi rom for å vise forståelse og selvstendighet i 

drøftelsene. Samtidig bør de aller fleste kandidater ha noe å skrive om.    

De gode kandidatene kan utmerke seg ved å vise oversikt og forståelse. Kandidatene kan også 

utmerke seg ved bruk av egne eksempler.   

Veiledningen er ment som støtte til sensuren og er ingen mønsterbesvarelse. 

Om oppgaven 

Kandidatene kan med fordel si noe innledningsvis om forståelsen av oppgaven og de sentrale 

begreper, rettsanvendelse, rettskildefaktor og juridisk teori. De kan i den anledning gjerne knytte an 

til sitatet fra Høyesterettsdommen.  

Med betegnelsen «rettsanvendelse» forstår man det å ta standpunkt til rettsspørsmål etter 

gjeldende rett og gi grunner for disse. De rettslige grunnene omtales ofte som «rettskildefaktorer».  

Når Høyesterett i det siterte uttaler at man har «kommet til» noe, kan det forstås som resultatet eller 

standpunktet til det rettsspørsmålet som var oppe i dommen. Rettsanvendelse består i denne 

sammenheng i å gi grunner for standpunktet. Når Høyesterett uttaler at noe «underbygger» 

resultatet, kan det forstås som at dette gir støtte til eller begrunner resultatet. Det som underbygger 

er å anse som en rettskildefaktor.  

Når vi leser sitatet ser vi imidlertid at Høyesterett uttaler at den juridiske teori underbygger noe man 

«har kommet til». Det kan forstås slik at man først har nådd et resultat, altså tatt stilling til 

rettsspørsmålet, og først deretter kan konstatere at den samme konklusjonen kan finnes også i den 

juridiske teorien. Ut fra dette kan den juridiske teori ikke anses avgjørende for resonnementet i 

denne saken. Den synes heller ikke å ha vært nødvendig. På den annen side viser Høyesterett til den 

juridiske teori, og det krever derfor nærmere forklaring hvilken betydning den juridiske teori kan ha 

for rettsanvendelsen.  

Før man går inn på det, bør det også sies noe om hva som kan menes med «juridisk teori». Begrepet 

«juridisk teori» kan defineres mer eller mindre vidt. Man må i hvert fall ta med rettsvitenskap i 

tradisjonell forstand, det vil si rettsdogmatikken. Men også andre typer forskning kan regnes til den 

                                                           
1
 Boe 2012 s. 337.  



3 
 

juridiske teori, derunder blant annet rettsøkonomi, rettssosiologi, rettspsykologi og andre typer 

empirisk rettsforskning. Slik rettsteori kan gi viktig stoff til rettskildefaktoren reelle hensyn.  

1. På hvilke måter kan juridisk teori ha betydning for rettsanvendelsen 

Det må anses på det rene at juridisk teori kan ha betydning for rettsanvendelsen på flere måter. For 

det første vil juridisk teori ha indirekte betydning ved at jurister under sin utdannelse og 

etterutdanning i stor grad vil forholde seg til det som er skrevet i artikler og bøker om juridiske 

problemstillinger. At en slik innlæringsmåte kan virke formende på holdninger og oppfatninger er det 

grunn til å tro.  

For det andre vil den juridiske teori kunne ha opplysningsverdi. I arbeidshverdagen for mange jurister 

er det verken tid eller anledning til å gå inn på innsamling og fortolkning av de primære rettskilder 

ved løsningen av rettsspørsmål. Men forholder seg til kommentarutgaver, håndbøker eller andre 

fremstillinger i den juridiske litteratur. Det gjelder for eksempel mange saksbehandlere i 

forvaltningen, men kan nok også være treffende for situasjonen til advokater og andre rettshjelpere i 

noen sammenhenger. Også når advokater går med i dybden på rettsspørsmål eller for dommerens 

arbeid vil juridisk teori kunne ha betydning som opplysningskilde. Man skal finne frem til rettsstoffet 

som er relevant for rettsspørsmålet, og ofte vil det som er skrevet i juridisk teori tjene som det 

naturlige startpunkt. Det kan være tale om hvor omstridt et spørsmål er, hva rettsproblemet går ut 

på og hvordan rettskildebildet ser ut. Eksamensfuskdommen2 og Tilleggsskattdommen3 kan nevnes 

som eksempler her.  

Den juridiske teori kan tjene som opplysningskilde også for empirisk informasjon av annen art, for 

eksempel om frekvensen av ulike typer injuriesøksmål (Havlærdommen4) eller hvilke hensyn som i 

praksis legges til grunn av forvaltningsmyndigheter på gitte områder (Fiskarbankdommen5).  

Det som er mer omdiskutert er om og i tilfelle i hvilken grad juridisk teori kan ha rettskildeverdi. 

«Først hvis rettsanvenderen gjør bruk av standpunktet i rettsteorien som én blant flere faktorer for å 

tolke lov og rett på en bestemt måte, fungerer rettsteorien som rettskildefaktor.»6 Boe er selv blant 

dem som mener at den juridiske teori kan fungere som rettskildefaktor, og han viser i sin fremstilling 

til flere andre forfattere som er av samme oppfatning. På den motsatte fløy finner vi blant andre Carl 

August Fleischer, som hevder at den juridiske teori ikke er relevant som rettskildefaktorer. Også han 

har fått følge av flere andre forfattere. Som Boe peker på, kan uenigheten til en viss grad skyldes at 

partene snakker forbi hverandre (skinnuenighet). Høyesteretts utsagn om juridisk teori kan også 

være vanskelige å fortolke. Endelig kan det være ulike meninger om de hensyn som taler for og mot å 

gjøre bruk av den juridiske teori i rettsanvendelsen.  

Det spørres i dette delspørsmålet etter den betydning juridisk teori kan ha for rettsanvendelsen, uten 

avgrensning til spesielle kategorier rettsanvendere. Kandidatene kan med fordel drøftes om juridisk 

teori kan ha ulik betydning for ulike kategorier rettsanvendere. Hvis en slik drøftelse også knyttes til 

diskusjonen om rettslig polycentri vil det være meget positivt. Ut fra tilbakemeldinger på 

sensormøtet ser det ut til at de færreste kandidater har gjort noe ut av dette.  

                                                           
2
 Rt. 1998 s. 217. 

3
 Rt. 2008 s. 1409. 

4
 Rt. 1957 s. 33.  

5
 Rt. 1990 s. 1235. 

6
 Boe 2012 s. 320.  
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2. Hvilke hensyn kan tale for og mot å gjøre bruk av juridisk teori som rettskildefaktor? 

Kandidatene bør her presisere sin forståelse av spørsmålet. I og med at det er tale om juridisk teori 

som rettskildefaktor, er det relevansspørsmålet som bør behandles. Den juridiske teori som 

opplysningskilde og kilde til indirekte påvirkning bør ikke tas med her.  

Det blir da et spørsmål om å ta i betraktning standpunkter som er fremmet i juridisk teori når man tar 

stilling til rettsspørsmål etter gjeldende rett.  

Det er flere hensyn som kan tenkes å tale for at standpunkter i juridisk teori kan ha rettskilderelevans. 

For det første kan visse oppfatninger være uttrykt i juridisk teori av flere forfattere over tid. Det 

foreligger en communis opinio doctorum – en felles oppfatning blant de lærde.  Dette ser ut til å ha 

vært tilfelle i Eksamensfuskdommen, der Høyesterett uttalte at «[d]et er hevdvunnen oppfatning i 

juridisk teori at et dokument er ettergjort når det gir inntrykk av å være utstedt av en annen enn den 

som i realiteten har utferdiget det…». 7  

For det andre – og i forlengelsen av det – kan rettssubjektene ha innrettet seg etter standpunktene i 

den juridiske teori, slik at det vil kunne komme som en ubehagelig overraskelse om dette ikke kan 

anses som gjeldende rett.  

Disse to hensynene kan sies å være utslag av hensyn som også begrunner at sedvaner og privates 

praksis kan være relevante rettskildefaktorer.  

Mer rendyrket, men også mer diskutabelt som hensyn som kan begrunne hvorfor den juridiske teori 

skal være relevant som rettskildefaktor, er det forhold at juridiske forfattere ikke er involvert i den 

konkrete saken. De er uavhengige av sakens parter. Dette er i tilfelle noe juridiske forfatter kan ha 

felles med Høyesterett og andre domstoler. En juridisk forfatter mangler imidlertid det som 

kvalifiserer Høyesteretts dommer som rettskildefaktorer, nemlig at disse har kompetanse til å treffe 

bindende rettsavgjørelser. Det er heller ikke gitt at juridiske forfattere generelt sett er uavhengige av 

sakens parter eller det aktuelle tvistetema. Enten forfatteren er advokat (noe som i økende grad er 

blitt vanlig) eller ikke, kan det i mange tilfeller forekomme forhold som utfordrer uavhengigheten til 

juridiske forfattere. Uavhengighet kan imidlertid være et argument som gir en viss støtte for å anse 

den juridiske teori om relevant.  

Et fjerde argument er grundighet. Rettsspørsmål blir som regel analysert i større bredde og dybde i 

juridisk teori enn det er mulig i en konkret rettstvist. Enkeltspørsmål blir også ofte satt inn i en større 

sammenheng, noe som også kan gi et bedre grunnlag for å ta stilling til spørsmålet.  

For det femte kan sakkunnskapen og den tid som står til rådighet for juridisk teori tale for å tillegge 

standpunkter derfra relevans.  

De sistnevnte argumentene, grundighet og sakkunnskap, kan sies å knytte seg til argumentverdien av 

det som fremkommer i juridisk teori. Så langt argumentene er utslag av sakkunnskap og grundig 

behandling, kan det være verdt å ta dem i betraktning ved rettsanvendelsen. Det at en juridisk 

forfatter generelt sett er kyndig og arbeider grundig, kan imidlertid vanskelige begrunne å tillegge 

vedkommendes standpunkter rettskilderelevans uten nærmere prøving av argumentenes holdbarhet.   

Hensynene mot at standpunkter i den juridiske teori skal anses relevante som rettskildefaktorer er 

først og fremst manglende kompetanse og demokratisk legitimitet. Det er Stortinget som gir lover og 

                                                           
7
 Rt. 1998 s. 217, på side 218 i dommen.  
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Høyesterett som dømmer i siste instans i vårt politiske system. Det er også derfor vi har en 

rettskildelære, og ikke bare en generell argumentasjonsteori. Kandidatene bør ikke vakle her.  

Når Høyesterett likevel ofte viser til juridisk teori, kan det skyldes at man anser standpunkter og 

argumenter derfra som relevante om enn i en nokså svak forstand. Det kan imidlertid også skyldes 

annet enn at standpunktene som der uttrykkes anses relevante. Det kan være innholdet i 

argumentasjonen, de reelle hensynene, som har spilt en rolle, ikke det at det er uttrykt i den juridiske 

teori. Det kan også mange ganger være slik at Høyesterett viser til den juridiske teori for 

fullstendighetens skyld. Continentaldommen kan sees som eksempel på det: «Dette fremgår av 

forarbeidene til skattelovene av 1911, og har støtte i en enstemmig skatterettslig teori.»8   

Alt i alt er det vanskelig å si at juridisk teori er helt uten relevans som rettskildefaktor eller at det ikke 

finnes argumenter til støtte for å tillegge dem en viss relevans. Men motargumentene er sterke og 

spørsmålene har flere viktige nyanser.  

Vurderingen 

Problemstillingen i oppgaven kan nok sies å være krevende, men det bør være noe å skrive for alle 

kandidater. Et problem noen kanskje kan støte på, er å finne nok å skrive om. Kandidatene har med 

seg doms- og kjennelsessamlingen, og kan ty til den for å søke etter eksempler. Lange referater fra 

Høyesterettsavgjørelser med lite eller ingen kommentar og refleksjon kan imidlertid vanskelig gi 

særlig uttelling. De beste kandidatene vil få frem spenningen mellom de grunnleggende hensyn og 

diskutere de ulike måter juridisk teori kan øve innflytelse på. Man trenger ikke ha noen endelige svar 

på de to spørsmålene for å levere en vellykket besvarelse. Tvert i mot kan det være en fordel om 

man evner å få frem at spørsmålet har vært og er omdiskutert og at det ikke er lett å trekke sikre 

slutninger fra Høyesteretts egen praksis.   

Det er vanskelig å si noe bestemt om vektingen mellom spørsmål 1 og spørsmål 2. Kandidatene må få 

frem at juridisk teori kan virke inn på flere måter enn som rettskildefaktor, og i hvert fall noen av 

hensynene for og mot å gjøre bruk av teorien som rettskildefaktor. Om disse poengene kommer frem 

hovedsakelig under spørsmål 1 eller spørsmål 2 kan ikke være avgjørende.  

Under sensormøtet kom det frem at mange kandidater har funnet oppgaven vanskelig. En rekke 

kandidater har forsøkt å presse besvarelsen inn under overskriftene relevans, slutning og vekt, til 

tross for at en slik disposisjon ikke passer godt til oppgavens formulering. Mange kandidater 

forholder seg også på andre måter fritt til oppgaveteksten. Som utgangspunkt må det kunne 

forventes at kandidatene svarer på det oppgaven spør om og ikke noe annet. Det kan likevel tenkes 

flere mulige måter å disponere og besvare oppgaven på. Hvis kandidatene har begrunnet sitt opplegg 

på en fornuftig måte og håndterer de grunnleggende begreper og hensyn fra rettskildelæren som 

oppgaven aktualiserer på en fornuftig måte, vil dette etter omstendighetene kunne aksepteres. 

Reflekterte og selvstendige besvarelser skal premieres. Slavisk oppregningen av momenter fra det 

sedvanlige skjemaet, uten særlig relevans for oppgavens tema, må derimot føre til trekk.  

 

18. desember 2014  

Sverre Blandhol  

                                                           
8
 Rt. 1980 s. 1428.  


