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PBL-rettskildelære 4. avdeling vår 2012 
v/ Per Eirik Vigmostad-Olsen 
 
 
Plan 
 
30/1: Tolkingsprosessen/Domsanalyse 
 
31/1: Rt.1997 side 1341 (Utvidende tolking, forarbeider, 
reelle hensyn) 
 
2/2: Tolking av EMK, tolking av EF-retten. Rt. 2005 side 
833 og EU-domstolens sak 6. oktober 1982, sak 283/81. 
(Link:http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid
=91672&pageIndex=0&doclang=DA&mode=doc&dir=&o
cc=first&part=1&cid=495111).   
 
6/2: Rt. 2008 side 362 (Bruk av rettskpraksis) og (hvis tid) 
bruk av reelle hensyn 
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1. Tolkingsprosessen 
 
Hvordan man kommer frem til regelen som skal anvendes konkrete 
tilfelle.  
1.1 Rettskildeprinsippene styrer tolkingsprosessen 
 
1.1.1 Innledning 
Definisjon: Regler om hvilke rettskildefaktorer som er tillatt 
(”relevans”), hvordan de skal tolkes hver for seg (”slutning”) og 
deretter avstemmes mot hverandre (”vektomgang”). 
 
Forteller oss hvordan man skal gå fram ved tolking av lovtekst og 
andre rettskildefaktorer. 
 
1.1.2 Skrevne og uskrevne  
 
- Skrevne:  
 
Grunnloven § 96: Ingen kan dømmes uten etter lov; prinsippet er at 
loven veier særlig tungt ved tolkningen av et straffebud (vektnorm).  
 
- Uskrevne   
 
Det ulovfestede legalitetsprinsippet i forvaltningsretten. 
 
Høyesterettsdom fra 1908: Høyesterett uttalte at det skal legges vekt 
på lovens ord (vektnorm).  
 
Annen dom: Det skal svært mye til for å fravike en  
 
Høyesterettsdom (vektnorm). 
 
”Tradisjon”: Lover skal tolkes ut fra den naturlige 
forståelsen som følger av vanlig språkbruk.(slutningsnorm)  
 
1.2 Første steg: Rettskildefaktorene 
 
1.2.1 Innledning 
- Definisjon: Hvilke faktorer vi kan bygge på når vi skal ta stilling til 
rettsspørsmål. 
  
- ”Eckhoffs” liste:  
 
Lovtekst (Grunnlov, formell lov, forskrift, provisoriske anordninger 
etc.) 
Rettspraksis – HR den autoritative tolker, EMD, EF/EFTA-domstolen 
Forarbeider  
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Internasjonale rettskildefaktorer 
Forvaltningspraksis/andre myndigheters praksis (se notater i 
velferdsrett) 
Privat praksis 
Rettsoppfatninger (særlig juridisk teori)  
Reelle hensyn (herunder formålsbetraktninger) 
    
- Listen er kun retningsgivende: Lovteksten er alltid utgangspunktet, 
og det skal i som hovedregel noe til for å tolke på tvers av den. Men 
det gjøres. 
 
1.2.2 Relevansspørsmålet kommer normalt ikke på spissen 
- Alle rettskildefaktorer er relevante.  
 
- At en faktor er relevant, sier ingenting om hvilken betydning den får 
når vi skal løse et rettsspørsmål.  
 
- Før vi kan ta stilling til hvilken betydning faktorene får, må vi tolke 
dem, og på det grunnlaget ta stilling til hvilken vekt de skal tillegges.  
 
- HR spør ikke hvilke faktorer som er relevante – men går rett på 
tolking av de tilgjengelige rettskildefaktorene, og vurderer hvilken 
vekt de skal tillegges  
 
Eks: Lovens ordlyd sier det ene (slutning), forarbeidene det andre 
(slutning), og jeg legger avgjørende vekt på lovens ordlyd 
(vekt/harmonisering). 
 
- Men ved reelle hensyn må det til en avgrensning: Ikke et hvert 
hensyn er relevant: motstykket er irrelevans (usaklige hensyn) 
politiske holdninger, sympati, antipati, religiøse standpunkter mv. 
 
1.2.3 Generell relevans – relevant uten hensyn til det konkrete 
faktum: alle rettskildefaktorene 
 
1.2.4 Spesiell relevans – relevant i det konkrete faktum. 
 
- Lovtekst er i prinsippet alltid relevant. Arveloven har derfor alltid 
generell relevans. Når den har spesiell relevans, kan i noen tilfelle 
være vanskelig å vurdere, men den er det klart nok ikke i tvister i 
forbrukerkjøp.  
 
Med andre ord: Hva som har spesiell relevans, avhenger faktum.  
 
Si aldri i en domsanalyse at en rettskildefaktor ikke er relevant bare 
fordi den ikke nevnes av retten! Som regel nevner ikke retten andre 
faktorer enn de som sier noe av betydning for spørsmålet i saken.  
 
1.2.5 Grunnkrav til relevans 
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- Rettskildefaktorene som er formaliserte, er relevante fordi de er blitt 
til av et kompetent organ (personell kompetanse), på den rette måten 
(prosessuell kompetanse) og med et innhold som organet har 
myndighet til å bestemme (materiell kompetanse). 
 
- Rettspraksis er relevant fordi den er avsagt av en lovlig domstol på 
en lovlig måte (domstolloven § 1). 
 
1.3 Andre steg: Tolking av rettskildefaktorene 
 
- Rettskildefaktorene tolkes hver for seg for seg. 
 
- Lovens, forarbeidenes og dommens ordlyd tolkes uten at man tar 
hensyn til de øvrige rettskildefaktorene - kun ved bruk av alminnelig 
språkbruk og juridisk terminologi.  
 
- Lov: naturlig språklig forståelse, kontekstuell tolking, faguttrykk og 
gammel lov,  
- Dom: Konkret begrunnelse, generelle setninger,    
 
- Man tar på dette stadiet ikke stilling til hvilken vekt den enkelte 
rettskildefaktoren har for sluttresultatet. 
 
 
1.4 Avveining av rettskildefaktorene 
 
1.4.1 Innledning 
 
- Så langt har vi utledet argumentene fra de enkelte 
rettskildefaktorene:  
 
Hva en språklig tolking av lovteksten taler for –  I hvilken retning en 
dom trekker – Hvilke holdepunkter det er i forarbeidene. 
 
- I vektomgangen veies slutningene fra de enkelte rettskildefaktorene 
mot hverandre. 
 
- Vektnormene (rettskildeprinsipper) bestemmer hvilken vekt de ulike 
slutningene skal ha i forhold til hverandre. 
 
1.4.2 Vektomgangen leder frem til meningsinnholdet i rettsregelen  
 
Avveiningen av rettskildefaktorene leder frem til hvordan rettsregelen 
skal forstås, for eksempel hvordan begrepet ”skade” i straffeloven § 
229 skal forstås, som igjen skal legges til grunn ved 
løsningen/subsumsjonen i den konkrete saken.  
 
Avveiningen kan føre til at man tar loven på ordet eller tolker på tvers 
av den, jf. nedenfor.  
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1.4.3 Slutningsomgangen kan i teorien lede til følgende 
konstellasjoner 
 
a) Alle faktorene / argumentene drar i samme retning:  
 
Eks: En språklig tolking av ordet ”skade” i straffeloven § 229 taler for 
at et blåmerke ikke er nok for at bestemmelsen får anvendelse, 
uttalelser i forarbeidene underbygger den språklige tolkingen, og HR 
har tidligere lagt denne forståelsen til grunn. Dessuten har forståelsen 
sde beste grunner for seg. 
 
I en slik situasjon blir det ingen reell vektomgang. 
 
b) De formaliserte rettskildefaktorene gir ingen klar løsning  
 
Eks: Loven definerer ikke ”skade”, begrepet er ikke omtalt i 
forarbeidene, rettspraksis har ikke behandlet tolkingsspørsmålet 
 
Reelle hensyn blir ofte avgjørende  
 
To mistenkelige personer (Rt 1952:1217):  
 
Et filmselskap hadde filmatisert en bok med navn ”to mistenkelige 
personer” basert på det såkalte lensmannsmordet i 1926.  
 
Den ene som var delaktig i mordet, hadde sonet straffen ferdig og blitt 
en lovlydig borger. Spørsmålet var om filmen måtte stoppes av 
hensyn til dennes personvern.  
 
Hjemmel måtte søkes i et ulovfestet rettsvern for personligheten, men 
utstrekningen av dette var uavklart.  
 
Avgjørende for Høyesterett ble da en avveining mellom på den ene 
side den kunstneriske frihet, og på den annen side personvernet. I 
denne avveiningen måtte den kunstneriske frihet vike, og filmen ble 
stoppet.   
 
Men på legalitetsprinsippet har reelle hensyn kun begrenset vekt: det 
kreves hjemmel i lov for å gjøre inngrep overfor borgerne. 
Telefonsjikanedommen.  
 
 
c) Faktorkollisjon: Rettskildefaktorene gir opphav til motstridende 
argumenter.  
 
- Eks: Loven sier det ene, forarbeidene noe annet, rettspraksis støtter 
forarbeidene 
 
- Ingen absolutte normer for hvilke rettskildefaktorer som skal 
tillegges størst vekt. 
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- Argumentene kan veies mot hverandre ut fra følgende to 
fremgangsmåter:  
 
(i) ”Generelle” vektnormer sier noe om hvilke ”individuelle trekk” 
ved de enkelte rettskildefaktorene som får betydning for 
”egenvekten”  
 
Lovtekst: klar/uklar, alder, rettsområde (ved straff er den høy). 
 
Forarbeider: klare/uklare uttalelser, hvor grundig begrunnet, hvilke 
forarbeider? 
  
Rettspraksis: enstemmig, instans, klare/uklare uttalelser, alene/en av 
flere, ratio decidendi/obiter dictum, alder 
 
Sedvane: utbredelse, konsistens, tid 
 
Reelle hensyn: hva er deres opphav, (rettspraksis, teori, lovens 
formål), om de har bred tilslutning, hvilke type hensyn (rettssikkerhet, 
konsekvens, formål) mv. 
 
(ii) ”Relative” vektnormer sier noe om vekten i forhold til de andre 
rettskildefaktorene:  
 
Beror på rettskildekonstellasjonen i den enkelte sak og de enkelte 
faktorenes ”egenvekt”: hvor klar er loven, hvor langvarig, klar, 
gammel er rettspraksisen, hvor klare er forarbeidene osv.  

 
 
1.5 Tolkningsresultatene 
 
Avveiningen av rettskildefaktorene kan føre til at loven tas på ordet, 
eller at man tolker på tvers av den. 
 
1.5.1 Når loven er klar: 
 
a) Hovedregel: Loven tas på ordet.  
 
Rt 2008 side 1263: ”Det er her tale om sentrale reglar både for 
profesjonelle og ikkje-profesjonelle brukarar, der det er avgjerande 
at reglane kan fastslåast gjennom å lese lovteksten og ikkje gå inn på 
lovførearbeid eller rettspraksis. På same måte som lagmannsretten 
legg derfor ankeutvalet avgjerande vekt på ordlyden i lova.” 
 
Skal noe til å komme til et resultat som er i strid med ordlyden. Særlig 
i strafferetten: 
 
Telefonsjikane-dommen (Rt 1952 side 989):  
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Faktum: Tiltalte hadde en rekke ganger ringt til en kvinne for å 
forstyrre henne og sjikanere henne.  
 
Domsresultat: Frifinnelse 
 
Begrunnelse: Lovkravet var ikke oppfylt – det fantes ikke noe 
straffebud som rettet seg mot telefonsjikane.  
 
Høyesterett uttalte: ”Jeg er enig med byretten at de handlinger som 
den har funnet bevist, er forkastelige og at de burde vært belagt med 
straff”. 
 
Loven ble endret (eksempel på samspillet HR-lovgiver). 
 
b) Innskrenkende tolking:  
 
- Loven gis et snevrere anvendelsesområde enn ordlyden skulle tilsi.  
 
- Grunnlag for innskrenkende tolking: Alle rettskildefaktorene. 
 
Folkeretten, jf straffeprosessloven § 4 - det vil stride mot eller 
harmonere dårlig med folkeretten om ordlydens naturlige forståelse 
legges til grunn – en tolker motstriden bort.  
 
Ofte lovens formål/forarbeider; loven hadde ikke til hensikt å ramme 
et tilfelle, på tross av at det faller inn under ordlyden. 
 
Eksempel: Grunnlovens § 97 setter etter sin ordlyd et absolutt forbud 
mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Men ut fra dens formål – å sikre 
rettssikkerheten og hindre maktmisbruk fra myndighetene – burde det 
ikke være noe i veien for å gi lover tilbakevirkende kraft hvis det vil 
være til gunst for den det rammer. (Ettergivelse av skatt) 
 
Eksempel: Rt. 1930 s. 222 
 
Tolkingsspørsmål: Var det straffbart av turnforeningen å servere pils 
til maten for medlemmene og deres ledsagere. HR kom til at lovens 
ordlyd omfattet forholdet. Resultatet ble likevel frifinnelse. 
 
Retten uttalte: ”Bestemmelsen i rusdrikklovens §60 er saa 
vidtgaaende efter sine ord, at disse efter mitt skjønn maa forstaaes 
med en viss innskrenkning for ikke at gi bestemmelsen et innhold som 
jeg ikke godt kan tenke mig gir uttrykk for dens mening. En 
tilstrekkelig plausibel innskrenkning finner jeg i bestemmelsens 
formaal…hensikten har vært at hindre omgaaelse av de gjeldende 
bestemmelser om salg og skjenkning av alkoholholdig drikk…[ved å 
opprette] det som i sin almindelighet kan karakteriseres som 
drikkeklubber, drikkesammenslutninger…[Bestemmelsen blir derfor] 
anvendelig i fornøden utstrekning for at møte tilfelle hvor der 
overhodet er grunn til mistanke om at der foreligger omgaaelse, 
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saaledes at det blir uanvendelig i tilfelle hvor dette maa ansees 
utelukket. Jeg finner at overveiende grunner taler for at man ikke 
legger mere enn dette i bestemmelsen, og jeg mener at jeg forsaavidt 
har en vesentlig støtte i de uttalelser som jeg har citert fra odelstings 
og lagtingsforhandlingene.” 
 
Eksempel: Rettsstridsreservasjonen i strafferetten: Straffebud må 
leses med forbehold for unntakssituasjoner lovgiver åpenbart ikke 
hadde til hensikt å ramme. 
 
Eksempel: Veitrafikkloven § 22 annet ledd: ”Fører av motorvogn må 
ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de 
første seks timer etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår 
eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av 
kjøringen.” Kan man straffes etter denne bestemmelsen for å ha tatt 
foreskrevne medikamenter etter kjøringen? 
 
c) Utvidende tolking 
 
- Definisjon: Loven anvendes på et forhold som etter en naturlig 
språklig forståelse faller utenfor ordlyden.  
 
- Ofte ut fra likhetshensyn og formålsbetraktninger 
 
- Rt. 1973 s. 433 Passbåtdommen: En mann dømt for promillekjøring 
med en 17 fots plastbåt etter straffebudet mot å føre ”skip” i beruset 
tistand. 
 
Begrunnet i formålsbetraktninger: Skape sikkerhet og avverge fare i 
trafikken til sjøs 
 
d) Analogisk tolking 
 
- Lovteksten anvendes på et annet forhold enn det den etter en 
naturlig forståelse omfatter.  
 
- Typisk ut i fra likhetshensyn.  
 
- Nært opp til utvidende tolkning – forskjellen betegnes gjerne slik at 
det forhold lovteksten nå gis anvendelse på, ligger fjernere fra dens 
tekst enn ved utvidende tolkning.  
 
e) Antitetisk tolking  
 
- Alt som etter en naturlig forståelse faller utenfor lovens ordlyd, 
faller også utenfor lovens anvendelsesområde.  
 
- Når det i straffeloven § 46 sier at straff ikke kan ilegges en som er 
under 15 år, vil en hver som er over 15 kunne straffes. 
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- Når hevdsloven krever 20 år hevdstid for erverv av eiendomsrett, vil 
man ikke kunne hevde etter 19 år. 
 
(Rt 1952 side 989 Telefonsjikanedommen: Vedkommende kunne ikke 
dømmes for ved utilbørlig å ha forstyrret ”den alminnelige fred og 
orden” (straffeloven § 350), i det hans sjikanøse atferd rettet seg mot 
det private rom.) 
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Domsanalyser 
 

 
 
1 Bruk av dommer i praktikums- og teorioppgaver 
 
1.1 Bindeledd  
- I denne sammenheng kan det vises til… 
- Til støtte for denne rettsoppfatning kan det vises til… 
- Høyesterett tok stilling til spørsmålet i Rt… 
- En språklig tolking av ordlyden tilsier at…, men Høyesterett har lagt 
til grunn at… 
 
1.2 Faktum 
- Saken gjaldt…: Se dommens første setning. 
- Kjernen. Telegrafstil 
- Ingressen: Bruk den for det den er verdt – ikke bruk tid på å 
sammenfatte faktum fra rettens gjengivelse av faktum. 
 
1.3 Den juridiske problemstillingen 
- Så presist som mulig 
- Det rettslige spørsmålet i saken var om… 
 
1.4 Rettens domsresultat 
Retten kom til at… 
 
1.5 Rettens begrunnelse 
- Så presist som mulig 
- Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på for eksempel reelle 
hensyn. 
 
1.6 Betydningen for vår sak 
- Dommen har overføringsverdi til vår sak fordi… 
- Anvendt i vår sak innebærer rettens resonnement at… 
- Dommen gir støtte for… 
- Vår sak står i samme stilling… 
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2 Domsanalyse 
 
2.1 Hva oppgaven skal prøve 
- Analysere rettens bruk av rettskildefaktorene i lys av den 
alminnelige rettskildelære; rettens bruk av lovteksten vurderes ut fra 
rettskildelæren osv. 
- Dommen skal knyttes til rettskildelæren – men du skal ikke fjerne 
deg fra dommen. Det beste er å ”veksle” / ”hoppe” mellom dommen 
og rettskildelæren. 
 
- NB 1! Man skal ikke referere rettskildebruken, den skal analyseres. 
Det er derfor ikke nok å si hva retten gjør; det den gjør skal vurderes i 
forhold til rettskildelæren. 
- NB 2! Man skal ikke gjengi sakens faktum eller partenes anførsler. 
 
2.2 Det som normalt bør være med i analysen 
- Hvilke rettskildefaktorer retten anvender, og hvorfor 
- Hvordan retten tolker rettskildefaktorene.  
- Hvordan avveier retten argumentene fra de enkelte 
rettskildefaktorene.  
- Hvilket tolkningsresultat retten kommer til. 
 
2.3 Disposisjon  
- Behandle rettens resonnementer i kronologisk rekkefølge eller 
behandle rettskildefaktorene retten bruker hver for seg. 
- Analyse/vurdering samlet eller hver for seg 
- Der det er dissens 
 
2.4 Ulike typer oppgaver 
- Rettskildebruk/materielle vurderinger 
- Konkrete spørsmål 
- Analyse 
- Vurderinger / kritikk 
- Sammenligne dommer 
- Dissensdommer 
 
 
3 Analyse av rettskildebruken 
 
3.1 Innledningen 
- Presisering av oppgaveteksten 
- Kort om faktum, den rettslige problemstillingen og 
tolkingsspørsmålet, domsresultatet og hvilke 
rettskildefaktorer/argumenter som ble utslagsgivende 
- Opplegget for den videre drøftelsen 
 
3.2 Rettens bruk av rettskildefaktorene  
3.2.1 Lovteksten  
- Hvorfor går retten til lovteksten? (Relevans).  
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- Om lovteksten i den konkretet saken: Hvordan ser lovteksten ut? Er 
den klar eller uklar/Grunner til at lover ikke alltid er klare (språket 
selv og lovgivningsteknikk)/Den rettskildemessige konsekvensen av 
at loven er klar/uklar  
- Hvordan/hva slutter retten fra lovteksten? (Slutning). Noe om 
slutningsnormer: naturlig forståelse osv. I hvilken retning trekker 
slutningen fra lovteksten? ”Egenvekten” av lovteksten her. 
- Har lovteksten er særlig stilling på det aktuelle rettsområdet? 
(legalitetsprinsippet) 
 
3.2.2 Forarbeidene 
- Hvilke forarbeider retten går til. 
- Hvorfor retten går til forarbeidene/ Forarbeidenes funksjon i 
lovtolkningsprosessen (tolkingsveiledning, lovgivers vilje/formål, 
lojalitetshensyn)  
- Hvordan/hva retten slutter fra forarbeidene 
- Noe om betydningen av hvor i forarbeidene argumentene hentes fra 
- I hvilken retning slutningen fra forarbeidene trekker. ”Egenvekten” 
her. 
 
3.2.3 Rettspraksis  
- Hvorfor går retten til rettspraksis/Rettspraksis sin rolle i 
tolkningsprosessen (Likehet, foruberegnelighet, Grl. § 88) 
- Hvilke slutninger som utledes fra praksisen 
- I hvilken retning slutninger trekker. Egenvekten her. 
 
3.2.4 Reelle hensyn 
- Hvorfor går retten til reelle hensyn/reelle hensyns funksjon i 
tolkingsprosessen. (Rimelighet, tilsiktede virkninger, formål) 
- Hva er reelle hensyn? Avgrensningen av relevante hensyn 
- Hvilke typer  reelle hensyn brukes i denne saken/hva er opphavet til 
hensynene?   
- Hva/hvordan slutter retten fra de reelle hensynene?  
-”Egenvekten” av hensynene her 
- Betydningen av hvilket rettsområde en er på  
 
3.2.5 Juridisk teori 
- Hvorfor går retten til juridisk teori? 
- Er juridisk teori en rettskildefaktor?  
- Hva er med på å avgjøre teoriens vekt? 
 
3.3 Vekting av rettskildefaktorene  
- Hvordan veier retten argumentene fra rettskildefaktorene mot 
hverandre? Hvilke ”vektprinsipper” ligger til grunn for avveiningen? 
Noe generelt om ”vektprinsipper”? 
 
3.4 Tolkingsresultatet  
- Hvilket tolkingsresultat kommer retten til? Utvidende? 
Innskrenkende? Eller tas loven på ordet?  
- Noe generelt om tolkningsresultat 
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3.5 Rekkevidden av dommen 
- Hvilke fremtidige virkninger kan denne dommen ha 
(prejudikatsverdi)?  
- Generelt om prejudikatsvirkninger?  
- ”Egenvekt” av denne dommen? Dissens, ny/gammel, klar, 
prinsipiell, banebrytende dom? Instans? Rettsskapende?  
 
4     Vurdering 
- Begrunnede oppfatninger om rettskildebruken (tradisjonell, tydelig, 
grundig, preget av rettsområdet mv), 
- Rettsskapende?, 
- Andre betraktninger om domsresultatet: ”den alminnelige 
rettsfølelse”, konsekvenser av resultatet for fremtidige saker, 
sammenligning med andre avgjørelser/andre rettsområder, 
- 
Samfunnsøkonomiske/rettsøkonomiske/rettssosiologiske/rettspolitisk
e  betraktninger,  
- Forhold til pågående lovarbeid eller andre saker til behandling i 
departementene eller på Stortinget, aktualitet/plass i 
samfunnsdebatten mv.  
 
- Vær nøktern: Ikke si ”Jeg synes helt klart at…””Det er åpenbart at 
…”osv 
 

*** 
 



 14 

Analyse av Rt. 1997 side 1341 (Hønsehaukdommen)  
 
1 Innledning 
1.1 Presisering av oppgaveteksten. 
- Med ”analyse” forstår jeg at man skal drøfte rettens bruk av 
rettskildefaktorene i lys av rettskildelæren 
 
1.2 Hva saken gjaldt (i telegrafstil) 
- Gårdbruker skjøt hønsehauk som hadde angrepet en av 
gårdbrukerens høner.  
 
1.3 Problemstillingen og tolkingsspørsmålet 
- Var fellingen straffri etter viltloven § 11, som tillater felling av vilt 
til forsvar av person eller bufe? (Det materielle spørsmål) 
- Om høna er å anse som ”bufe”, og om det derfor var lovlig å felle 
hauken (Tolkingsspørsmålet). 
 
1.4 Domsresultatet  
- Frifinnelse 
 
1.5 Rettens begrunnelse for resultatet 
Reelle hensyn tilsa en utvidende tolking av ordet ”bufe” 
 
2 Lovteksten – viltloven § 11 annet ledd 
- Poenget er å få fram hvorfor og hvordan retten bruker lovteksten. 
- Ordlyden: 
 ”§ 11. (felling av vilt til forsvar av person eller bufe og tamrein)  
[…] På samme måte kan eieren, eller noen som opptrer på eierens 
vegne, felle vilt under direkte angrep på bufe og tamrein.”  
 
2.1 Hvorfor tar retten utgangspunkt i lovteksten?  
- Rettskildelæren om lovtekstens status 
 
2.2 Egenskaper ved denne lovteksten 
 
2.2 Rettens utgangspunkt  
- Språklig tolking (”usikkerhet”?)  
- Rettskildelæren om tekstforståelse / slutning, betydningen av at ord 
er uklare, tvetydige, flertydige mv.  
 
2.3 Hvilke faktorer bidrar til å avklare den språklige forståelsen av 
lovteksten? 
 
2.3.1 Stang  
- Hvordan brukes den her? 
 
2.3.2 Norsk landbruksordbok 
- Belyser alminnelig språkbruk / fagspråk? 
- Noe om slutningsnormer 
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2.3.3 Bufeloven 
- Kontekst / Samvirkende regelsett / Harmonihensyn  
- Noe om slutningsnormer 
- Ikke et eksempel på lovers fragmentarisk karakter  
- Ikke analogi 
 
2.3.4 Hva legges til grunn som den språklige forståelsen av ”bufe”? 
- Hvilken konklusjon tilsier denne forståelsen? 
- Er dette et tolkningsresultat? 
- Hva er utgangspunktet når loven er klar? 
 
2 Forarbeidene 
 
2.1 Hvilke forarbeider 
- Lovgivingsprosessen  
 
2.2 Hvorfor retten går til forarbeidene 
- Hensyn 
- Forarbeidenes funksjon i tolkingsprosessen  
- Betydningen av hvor argumentene hentes fra 
 
2.3 Hvilke slutninger trekker retten fra forarbeidene og hva bygger 
slutningen på? 
- Formålsbetraktninger 
- Har slutningen her klar støtte i forarbeidene? (Dette er et 
vurderingspoeng, men kan nok også tas med i en analyse) 
- Spørsmål: er det grunn til å anta at begrepet husdyr er mer 
gjennomtenkt enn begrepet bufe? 
 
3 Reelle hensyn 
 
3.1 Hvordan kommer vurderingene til uttrykk her? 
 
3.2 Hvorfor viser Høyesterett til reelle hensyn? 
- noe om reelle hensyn som rettskildefaktor, og i hvilke tilfeller slike 
hensyn særlig får betydning 
 
3.3 Hva slags hensyn legger retten vekt på?  
- Bernkonvensjonen.  
- Viltforvaltning + vern om husdyr (hva slags hensyn er dette/hvor 
kommer disse hensynene fra?)  
-  Rimelighetsbetraktninger og formålsbetraktninger. 
- Noe generelt om typetilfelle av reelle hensyn 
 
4  Vektomgangen 
 
5  Tolkningsresultatet 
 
5.1 Utvidende / analogisk 
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- Hva ligger det i disse begrepene (ordlyden får større omfang), hva 
skiller utvidende fra analogisk tolking? 
 
5.2 Begrunnelsen for tolkingsresultatet 
- i denne saken 
- generelt om når utvidende tolking kan være aktuelt  
- betydningen av hvilket rettsområde saken gjelder 
- sammenligne med Passbåtdommene (legalitetsprinsippet) 
 
6 Vurdering 
- Rettskildebruken, særlig om reelle hensyn 
- Betydningen av rettsområdet 
- Allmenne rettsfølelse 
- Rettsskapende? 
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ANALYSE AV RT 2005 side 833 
 
1 Presisere oppgaven  
Rettskildebruken (fra avsnitt 28 og ut) skal drøftes. Faktum og anførsler skal 
derfor ikke drøftes.   
 
2 Kort om saken  
- Storkammeravgjørelse 
- Den rettslige problemstillingen om motstrid (avsnitt 1, avsnitt 49 første 
setning) 
- Faktum: Ingressen 
- De avgjørende rettskildefaktorene 
- Domsresultatet   
- Dissens  
 
3 Plan for oppgaven 
- Fortløpende drøftelse/hver rettskildefaktor for seg? 
- Flertallet først, deretter mindretallet. 
 
4 Flertallet 
4.1 Innledning 
Siden begrunnelsen er svært lang, og særlige rettskildespørsmål reiser seg som 
følge av anvendelsen av EMK, kan det kanskje være greit med noen 
innledende ord om utformingen av flertallets premisser. Av samme grunner er 
det ikke sikkert at en ”tradisjonell” mal for domsanalyse passer så godt her. Vi 
får se. 
 
4.2 Ordlyden i § 195 tredje ledd 
-Hva som (kan) sluttes av ordlyden. Avsnitt 46 første setning. Den 
rettskildemessige betydningen av slutningen.   
 
4.2 Forhistorie til og hensynene bak § 195 tredje ledd (avsnitt 28-40) 
-Hvor HR vil med en så grundig gjennomgang.  
- Konklusjonen i avsnitt 39: ”Klar lovgivervilje” 
- Uttalelsen i avsnitt 40 om at lovgiver ikke har vurdert motstridsspørsmålet 
 
4.3 Menneskerettsloven § 3 (avsnitt 42) 
- Materielt innhold. Forrangsbestemmelse.  
- Sammenligning med presumsjonsprinsippet som ellers gjelder.  
- Betydningen i denne saken.  
 
Tolkingsprinsipper for anvendelsen av forrangsbestemmelsen (avsnitt 45-47) 
- Hva som menes med tolkingsprinsipper.  
- Hva det innebærer at det gjelder særlige tolkingsprinsipper i saker som dette.  
- Hva som er grunnlaget for prinsippene 
- Hva som er innholdet i tolkingsprinsippene. Sammenligne med alminnelige 
tolkingsprinsipper i norsk rett. Sammenligne med Wienkonvensjonens regler. 
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4.4 Ordlyden i EMK artikkel 6 nr. 2 (avsnitt 43 og 44)  
- Hvilke sider av bestemmelsen denne saken gjelder (bevisregelen)   
- Hva som er tolkingsspørsmålet (avsnitt 67 andre setning) 
- Slutningen fra ordlyden i avsnitt 68.  
 
4.5 Praksis fra EMD om artikkel 6 nr. 2 (48-65, 69,72) 
- Hvorfor EMD 
- Generelt om betydningen av EMD-praksis ved tolkingen av EMK og norsk 
rett. 
- Slutninger fra dommene (avsnitt 72) 
 
4.6 Formålsbetraktninger (avsnitt 71) 
- Sentralt tolkingsprinsipp, jf. tidligere uttalelser 
- Slutninger fra formålet  
 
4.7 Juridisk teori (avsnitt 70) 
- Betydningen av juridisk teori i tolkingsprosessen 
- Slutninger fra teorien 
 
4.7 Harmonisering/oppsummering (avsnitt 74)  
 
4.8 EMK artikkel 6 nr. 2 (ferdig tolket) holdt opp mot straffeloven § 192 tredje 
ledd (avsnitt 77 flg) 
- Det objektive straffbarhetsvilkåret i § 192 tredje ledd er i strid med den 
forståelse av EMK artikkel 6 nr. 2 som er lagt til grunn i avsnitt 74. 
- I den konkrete proposjonalitetsvurderingen veier hensynene bak artikkel 6 nr 
2 her tyngre enn hensynene § 195 tredje ledd (avsnitt 87).  
 
4.9 Tolkingsresultatet (avsnitt 88) 
 
5 Mindretallet 
 
5.1 Uenig i at artikkel 6 nr. 2 setter skranker for objektive straffbarhetsvilkår, 
men… 
5.2 Rettskildene  
- Oppsummering i avsnitt 92: Ordlyd, formål, praksis peker i samme retning. 
- Bruken av Salabiaku-saken  (konklusjon i (97) 
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Analyse av Rt. 2008 side 362 
 

 
1 Presisere oppgaven  
Rettskildebruken skal drøftes. Faktum og anførsler i avsnitt 2 til 48 
skal derfor ikke drøftes.  
 
2 Kort om saken  
- De tre rettslige problemstillingene: avsnitt (1) og (62) 
- Faktum: Ingressen 
- De avgjørende rettskildefaktorene ved tolkingen av § 54 og ved 
hovedspørsmålet 
- Domsresultatet: Søksmålsvilkår oppfylt (60), lagmannsrettens dom 
stadfeste (90). 
- Dissens om hovedspørsmålet 
 
3 Plan for oppgaven 
- Fortløpende drøftelse/hver rettskildefaktor for seg? 
- Flertallet først, deretter mindretallet. 
 
4 Flertallet 
4.1 Søksmålsvilkårene 
4.1.1 Lovteksten 
a) Avsnitt 50 – vurderingstemaet 
- Hvorfor retten går til tvistemålsloven § 54 
- Hva bestemmelsen regulerer 
- Hva slutningen i (50) andre punktum bygger på. Om det er noen 
sammenheng med at loven er gammel.  
- Hva som er den rettskildemessige konsekvensen av slutningen i (50) 
tredje til sjette punktum.  
b) Hoppe over (51) 
c) Avsnitt 52 Tolkingen av ”rettsforhold eller rettighet” 
- Om ordlyden er klar eller ikke, og hva som (kan) sluttes fra den. 
- Den rettskildemessige konsekvensen av slutningen 
 
4.1.2 Andre rettskildefaktorer 
- Hvorfor retten går til andre rettskildefaktorer/hvilken funksjon de 
spiller her  
- Hvilke andre rettskildefaktorer retten går til. Merk særlig nye 
forarbeider. Om juridisk teori virker som rettskildefaktor i avsnitt 53. 
Hva som skjer i siste setning i avsnitt i 56. 
  
4.1.3 Avsnitt 57 til 61 
4.1.4 Konklusjon/tolkingsresultat 
 
4.2 Saksbehandlingsfeil 
4.3 Hovedspørsmålet (rettsanvendelsesfeil) 
4.3.1 Innledning  
Avsnitt 66 
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4.3.2 Lovtekst 
- Svært kort om avsnitt 67 og 68.  
- Første setning i avsnitt 69 (norsk lov) og avsnitt 70 (den 
rettskildemessige betydning av ): Hvilken slutning som trekkes, og 
betydningen av den. 
 
4.4.3 Forarbeider 
- Hvorfor retten går til forarbeidene, og hvilke retten går til i avsnitt 
71.  
- Slutningen som trekkes i avsnitt 72. 
 
4.4.4 Rettspraksis (avsnitt 72 følgende) 
a) Hvorfor retten går til rettspraksis/rollen rettspraksis spiller i 
tolkingsprosessen 
b) Avsnitt 75 (svekker Gjensidigedommen?) 
c) Avsnitt 76 (svekker de gamle dommene?)  
d) Hvilke (foreløpige) slutninger som trekkes fra Gjensidigedommen 
og de to gamle dommene det vises til fra Gjensidigedommen (avsnitt 
77). Ikke samme prejudikatsvirkning? Hvordan slutningene skiller 
seg fra hverandre.  
e) Borteliddommen (78 flg) 
- Kanskje greit å kommentere hvordan førstvoterende i 
Bortelidommen ”distanserer” seg fra uttalelsene i Gjensidigedommen. 
Eksempel på endret praksis på grunn av endrede byggingsbehov. 
Generelt om hvordan HR endrer praksis. 
- Førstvoterendes tolking av Borteliddommen (modifiserer, ”generell” 
/ ”spesiell”). 
- Rt 2004 side 883. Slutningen fra den i avsnitt 82. ”Skille fakta”? 
 
4.4.5 Konklusjon (83) 
Generell uttalelse om rettstilstanden. Rettsskapende? 
 
4.4.5 Annet 
- Avsnitt 88 om forholdet mellom lovgiver og Høyesterett 
(politikk/rettsanvendelse, utredningsbehov).  
- Avsnitt 89 – obiter dictum? 
- Svekker betydningen av de to gamle dommene. 
 
5 Mindretallet 
- Bare uenig i hovedspørsmålet 
- Ser ut til å være enig i utgangspunktene for vurderingen, jf. avsnitt 
99. Uenigheten knytter seg kanskje først og fremst til subsumsjonen, 
den konkrete vurderingen, se hvordan flertallet ”distanserer” seg fra 
Borteliddommen i avsnitt 100, 101 og 105.  Men flertallet mener vel 
også at mindretallet har strukket uttalelsene i Borteliddommen vel 
langt. Svekker prejudikatsvirkningen av Borteliddommen. 
- Avsnitt 106 
 
6 Dommens rekkevidde (prejudikatsvirkning) 
- HR i avdeling, dissens, alder, grundighet, konkret eller generelt 
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begrunnet 
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