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Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse av yrkesetiske regelsett 

som de to du har behandlet i oppgavens Del I og tolkning/anvendelse av formelle lover.  

 

1. Læringskravene 

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.  

Oppgavens tema ligger innenfor det som det kreves ”god forståelse” for:  

” Det kreves god forståelse av: 

- Begrepene ”rettskilde”, ”rettskildefaktor”, ”argument”  
- Hvordan man finner ”rettskildene”/”rettskildefaktorene”/”argumentene”  
- Hvordan man anvender ”rettskildene”/”rettskildefaktorene”/”argumentene”. Dette omfatter 

prinsippene eller normene om deres gyldighet (”relevans”), om slutningen fra dem 

(”slutningsprosessen”) og om deres vekt (”harmonisering”). Av disse tre problemstillingene er den 

siste den helt sentrale og må vektlegges særlig sterkt i metodestudiet.  
- Sammenhengen mellom de rettslige prinsipper for juridisk argumentasjon og de etiske/yrkesetiske 

prinsipper for juridisk argumentasjon.” 

Se: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/etikk-metode/ 
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3. Generelt om oppgaven 

Innledningsvis understreker jeg at veiledningen er skrevet før eksamen – slik at jeg ikke har 

lest noen besvarelser.  

Det dreier seg ikke om en ren kapitteloppgave, og stoffet må hentes fra flere kapitler. 

Oppgaveteksten gir imidlertid anvisning på hvilke spørsmål som skal behandles, og det kan 

være naturlig å disponere besvarelsen etter sondringen mellom relevans, slutning og vekt, 

idet normene som styrer tolkningen/anvendelsen av rettskildefaktorene formelle lover og 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/etikk-metode/


yrkesetiske regelsett kan rubriseres inn under disse begrepene. Mange studenter vil trolig 

behandle hvert av begrepene hver for seg etter en mer generell innledning 

Oppgaven kan besvares godt også uten bruke disse begrepene, men kandidatene bør beskrive 

rettskildeprinsippene for de tre (til dels overlappende) temaene.  Kandidatene må ha rimelig 

frihet til selv å disponere oppgaven, og disponeringen gir kandidatene mulighet til å skille seg 

positivt ut. 

En bred omtale av tolkningsresultatene (utvidende, innskrenkende mv) faller fort på siden av 

oppgavens tema. Temaet er tolkning og anvendelse. 

 

4. Relevans, slutning og vekt for hhv yrkesetiske regelsett og formelle lover 

Relevans, slutning og vekt sikter til stadiene i tolkingsprosessen – altså hvordan man 

kommer fra lovteksten til rettsregelen.  

Relevans sikter til hvilke rettskildefaktorer det er tillatt å ta i betraktning; eller kanskje bedre: 

anføre i begrunnelsen, slutning til hvordan disse skal tolkes hver for seg, og vekt hvordan de 

skal veies mot hverandre for å komme frem til rettsregelen.  

Hele denne prosessen styres av rettskildeprinsipper – prinsippene sier noe om hva som er 

relevant, hvordan kildene skal tolkes, og hvordan de skal veies mot hverandre.  

Rettskildeprinsippene er i all hovedsak utviklet i rettspraksis og tradisjon. 

Vektspørsmålet er sentralt i oppgaven, men også både spørsmålet om relevans og slutning 

bør behandles for å få full uttelling. Det er særlig forskjellene og likhetene mellom formelle 

lover og yrkesetiske regelsett som skal behandles – en gjennomgang av tolkning/anvendelsen 

av disse hver for seg, uten at det skjer noen egentlig drøftelse eller sammenligning bør føre til 

trekk.  

Innledningsvis bør studentene få frem at både formelle lover (selvsagt) og yrkesetiske 

regelsett er rettskilder/rettskildefaktorer. Om studentene viser til Eckhoffs liste eller ikke, bør 

ha lite å si for bedømmelsen. I denne sammenhengen bør de også si noe om relevansen av 

rettskildefaktorene. Det at en rettskildefaktor er relevant, sier imidlertid ikke noe om hvilken 

vekt den skal ha – det styres av vektnormene. 

Studentene bør kjenne til at advokatetiske regler står i en særstilling som yrkesetisk regelsett, 

idet reglene er inntatt som kapittel 12 i advokatforskriften. I og med at reglene er forskrifter. 

Det finnes også andre, liknende, lovfestede yrkesetiske regelverk, for eksempel god 

inkassoskikk.  

Siden oppgaven er generelt utformet, kan det hende en del studenter ser hen til yrkesetiske 

regelsett/normer mer generelt. De studentene som får noe ut av skillet mellom lovfestede 

yrkesetiske regelsett og ikke-lovfestede regler om god yrkesetikk bør honoreres for det. I og 

med at del 1 har som vedlegg både advokatforskriften og retningslinjene for forsvarere, ligger 

det trolig godt til rette for at studentene får til dette. Særlig siden innledningen til 

retningslinjene blant annet har følgende tekst: ”Retningslinjene baserer seg på, og er en 

utdyping av Regler for god advokatskikk. Retningslinjene for forsvarere er ikke en del av 



Advokatforskriften, men det forutsettes likevel at retningslinjene legges til grunn av 

forsvarere som er medlemmer av advokatforeningen.” 

Det er ikke rent få lovregler som inneholder en referanse til god skikk på området. Lovteksten 

fungerer i slike tilfeller som en formell hjemmel for at domstolene kan legge til grunn det som 

er god skikk på det aktuelle rettsområdet/bransjen – mens selve handlenormen som skikken 

gir uttrykk for vil være ulovfestet. (Se også: Nils Nygård: Rettsgrunnlag og standpunkt 2. 

utgave, Universitetsforlaget 2004).  

Av ikke-lovfestede regelsett kan nevnes pressens etiske regelverk og god revisorskikk. 

Forskjellige yrker gir et mangfold av etiske normer som ikke alle er samlet i entydige 

normsett. At også slike ”god-skikk” normer er relevante – også selv om det ikke uttrykkelig er 

gitt anvisning på det i formell lov – bør kandidatene få frem.  

For spørsmålet om vekt er det et poeng å få frem hvilke ”individuelle trekk” ved hhv lovtekst 

og yrkesetiske regler som styrker eller svekker deres vekt (generell vekt). Helt elementært er 

at den generelle vekten av formell lovtekst blant annet avhenger av om slutningen fra 

ordlyden er klar eller uklar. Det skal i utgangspunktet en del til for å ikke legge til grunn en 

klar lovtekst. Andre momenter er lovens alder, hvilket rettsområde det gjelder mv. Her ligger 

det godt an til at kandidatene trekker frem forskjeller (og likheter).  

Det er å forvente at studentene kommer inn på vektforskjellene mellom lovtekst og 

yrkesetiske regler. Mange kandidater vil se hen til hvilke (andre) relevante rettskildefaktorer 

som finnes (eller ikke finnes) når man skal tolke/anvende hhv lover og yrkesetiske regelverk. 

Kandidatene bør klare å si noe ut over det helt generelle om lovtekstens vekt mot 

yrkesetiske regelverk (relativ vekt). I hvert enkelte tilfelle beror det på hvilke andre 

rettskildefaktorer som er relevante og hva som kan utledes av dem. Det er å bevege seg 

utenfor oppgaven om man drøfter vekten av øvrige rettskildefaktorer generelt. Men noe kan 

sies om vekten til de andre rettskildefaktorene som kan være relevant. Mange vil trolig peke 

på fraværet av tilgjengelige forarbeider i tilknytning til yrkesetiske normer, og noen vil vel 

også trekke fram at offentligheten om og tilgjengeligheten av tvisteløsningsavgjørelsene 

(rettspraksis) kan være dårligere, i alle fall annerledes, for de yrkesetiske normene. Konkret, 

kan det imidlertid vises til at de mest sentrale disiplinæravgjørelsene avsagt fra 1997 og frem 

til i dag ligger på Lovdata (www.lovdata.no). Det følger av advokatforskriften at 

disiplinærnemndas beslutninger er offentlige, med de begrensninger som følger av 

forvaltningslovens regler om taushetsplikt. 

Det finnes eksempler i rettspraksis som studentene bør kjenne til: for eksempel at 

Legeforeningens etiske regler § 13 om legers alminnelige informasjonsplikt et 

tolkningsmoment i dommen fra Rt 1977 s 1035 (Sykejournaldommen), som fastslo pasienters 

rett til innsyn i egen sykejournal. Noen kandidater vil også kunne komme til å gå inn på 

dommen inntatt i Rt 1984 s 248 (John Deere), hvor Høyesterett kom med uttalelser om 

forhold av betydning for vektspørsmålet knyttet til spørsmål om hva god forretningsskikk 

krever i et forhold som det som en hadde å gjøre med i den saken. De studentene som bruker 

rettspraksis godt her, bør honoreres for det. Disse avgjørelsene er ikke tatt inn i 

domssamlingen, men avgjørelsene er trolig kjent for studentene gjennom studiet for 

øvrig. ”Sykejournaldommen” er behandlet flere steder i hovedlitteraturen (Eckhoff, Torstein: 

Rettskildelære 5. utg., ved Jan E. Helgesen, 2001 ). 

 



Når det gjelder spørsmålet om slutning, gjelder det at rettskildefaktorene tolkes hver for seg i 

slutningsomgangen (altså uten at en tar hensyn til andre rettskildefaktorer). Studentene bør 

her si noe om hvordan lovtekster skal tolkes (dette er elementært stoff), og hvordan 

yrkesetiske regelsett skal tolkes. Merk her: kandidatene bør få frem at der hvor lovteksten har 

en referanse til et yrkesetisk regelsett, kan det være at de i faglig forstand har et annet 

innhold enn den alminnelige språklige. De studentene som får til en god 

drøftelse/redegjørelse bør honoreres. 

Det er naturlig å drøfte formelle lovers vekt sammenholdt med yrkesetiske regelsett. 

Kandidatene bør få frem hva som er normalløsningen ved kollisjonstilfeller. Kandidatene bør 

videre få frem at norsk rettskildelære anerkjenner at god, utbredt og ensartet yrkesetisk 

praksis, herunder også praksis fra yrkesetiske selvdømmeordninger, fulgt av yrkesutøverne 

over tid i den tro at det er en rettsregel, kan betraktes som vektig sedvane. Motsatte 

eksempler finnes også. De gode studentene viser trolig til rettspraksis i gjennomgangen her.  

 

5. Bedømmelsen/oppsummering 

Antatt tidsforbruk er oppgitt til 2 timer. Det har betydning for omfanget av drøftelsen, uten at 

besvarelsens lengde har betydning for karakterfastsettelsen – isolert sett. Man kan ikke 

forvente at kandidatene kommer like dypt inn i problemstillingene som om de bare hadde 

hatt dette emnet å konsentrere seg om. Ut fra oppgutt tidsforbruk antar jeg at oppgaven teller 

½ av karakterfastsettelsen – uten at det går an å oppstille en eksakt formel her.  

Oppgaven er sentral, og det bør derfor forventes en del fra studentene. Det må ses hen til at 

studentene er på sitt 4. studieår. Det er vanskelig å trekke opp generelle veiledende regler ved 

bedømmelse av en besvarelse, idet prosessen for karakterfastsettelsen skjer konkret i hvert 

enkelt tilfelle.  

Likevel bør det legges til grunn at for å få karakter B bør besvarelsen i alle fall drøfte de tre 

problemstillingene relevans, slutning og vekt på en innsiktsfull måte. Besvarelsen bør 

illustrere de teoretiske drøftelsene med noen eksempler fra rettspraksis. Besvarelsen bør også 

normalt inneholde en viss normativ drøftelse. 

En besvarelse som gis karakteren A bygger på dette grunnlaget, men går både bredere og 

dypere inn i drøftelsene. 

De fleste juridiske studenter har arbeidet så mye med tolknings- og anvendelsesprosessen 

gjennom studiet at de klarer å skrive noe fornuftig, slik at de unngår å stryke. Er besvarelsen 

bare en usystematisk og ustrukturert redegjørelse for ulike rettskildefaktorer og deres 

betydning, uten at kandidaten makter å sette drøftelsen inn i en rettskildemessig 

sammenheng, uten å foreta relevante drøftelser, kan besvarelsen ikke passere. 

 

Oslo, 29. mai 2012 

 

 



 

 


