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Oversikt over forelesningen

1. Oppsett

2. Analyseteknikk på tolkingstunge spørsmål 
(uklarhet om hvordan loven er å forstå)

3. Analyseteknikk på anvendelsestunge 
spørsmål (typisk, der loven krever en konkret 
vurdering)



1. Oppsett

(0. Tvisten gjelder…)

1. Krav / påstand

2. Hovedregel – om en slik finnes

3. Hjemmel / rettslig grunnlag. Kort
4. Rettslig problemstilling – og evnt presisering. Kort

5. Drøftelse av problemstilling. Hoveddel.

6. Konklusjon på problemstilling. Kort/entydig

(- neste problemstilling)

7. Konklusjon på spørsmål



Hjemmel

(Ikke referer faktum – gå rett på sak)

• Man drøfter normalt ikke hva som er riktig 
hjemmel

• Ikke sitér unødig mye lovtekst – men det 
springende / essensielle

• Legger ofte grunnlag for problemstillingen



Problemstillingen

• er den juridiske presiseringen av spørsmålet –
vår diagnose

• vanligste feil: kravet eller spørsmålet kalles 
problemstilling

• generelt: Det lukkede og det åpne. Hva er vi 
enige om / hva er vi uenig om



Eksempel fkjl 27 – mulige 
problemstillinger:

(Typisk feil: for generelt – ”er det reklamert i tide”)

…når Marte oppdaget burde oppdaget 
mangelen (er et annet spm enn;)

…om Marte har reklamert innen rimelig tid

…om det har gått mer enn to år (typisk 
konstatering)

…om tingen er ment å vare vesentlig lengre enn 
to år (kan ofte droppes)



Om å være klinisk (teknikk)

• Jeg pleier ikke å referere faktum før jeg starter

• Jeg referer sjelden anførsler

• Jeg pleier ikke å sette opp hvem som er parter, 
men integrerer det i problemstillingen.

• Jeg er så kort om jussen og formalitetene som 
mulig 



Sensorer skal også hjem og se på 
TV

• Jeg pleier ikke å referere faktum før jeg starter

• Jeg referer sjelden anførsler

• Jeg pleier ikke å sette opp hvem som er parter, 
men integrerer det i problemstillingen.

• Jeg er så kort om jussen og formalitetene som 
mulig 



Hva blir man testet i?

• Finne frem i jussen

• Dimensjonering

• (1) hva skal ikke behandles ?

• (2) hva skal konstateres ?

• (3) hva skal problematiseres ?

• (4) hva skal behandles samlet eller hver for 
hver for seg?



Drøftelsen
Hva testes man i?

• A: Svært selvstendig og god besvarelse

• B: Selvstendig og god besvarelse

• C: God besvarelse

- man må vise analytiske evner – vise kildebruk

- bestemmelsens hensyn, formål rettslige 
plassering – kommer tilbake til dette

- aktiv bruk av faktum og kilder– kommer 
tilbake til dette



Idealet - dommerrollen

• Partene har sett momenter som trekker i ulik 
retning…

• …så ulik retning at de er usikre på hva 
konklusjonen er.

• De er uinteressert i dommerens mening –
dommerens ”helhetsvurdering”

• De vil ha en rettslig forankret begrunnelse for 
hva som alt i alt er mest tungtveiende –
rettslig sett.



Språk. Skriv enkelt.

• Ting å være bevisst om:

1. Bruk av passiv form

2. For komplisert

3. Skrivefeil

4. Kansellistil – pretendere, dog, likeså, således, så 
vel, latin osv. 

5. Feil lengde på avsnitt

6. Innpuggede formuleringer



Drøftelsen



2. Tolkingstunge vurderinger
Typisk eksempel: Rt. 2013 s. 865 Star Autoco, avsnitt 33-43

• La kildene styre analysen

- Hva kan du utlede av lovens ordlyd?

- Av forarbeider?

- Av rettspraksis?

- Av lovens formål (praktisk viktig – vise 
forståelse)

- Av andre kilder, men læreboken er last resort.



Lovteksten

• Hovedregel og unntak

• Språklig analyse som tilfører noe:

eks: vesentlig kontraktsbrudd

eks: kjente eller måtte kjenne til.

Peke på hva som er språklig klart, men også på 
hva som etter en språklig forståelse fortsatt er 
uklart.

Den språklige analysen må tilføre noe, ellers kan 
det lett se konstruert ut.



Bruk av rettspraksis:

• Enten: som kort presisering av 
problemstillingen (generelle rettssetninger) 
før drøftelsen tar til.

– eks: heving, mangel, reklamasjon

• Eller: når man har drøftet eget faktum så langt 
det går og bruker faktumsammenlikning el. 
for å kalibrere tvil – eks: Hanekleivdommen

• Unngå masse om praksis før drøftelsen av eget 
faktum tar til



Slutninger fra rettspraksis

• 1. uttalt rettssetning – «ratio decidendi»

• 2. (konstruert rettssetning)

• 3. faktumsammenlikning – likt skal behandles 
likt



Juridisk teori

• Ikke teoretisér på en praktikum

• Skal du bruke teori så gjør det for å 
underbygge et poeng i din praktiske drøftelse. 

• Vi er ikke så opptatt av at du viser at du kan 
gjengi det du har lest i læreboken.

• Vi er opptatt av: hvorfor er det sånn?



Formål



3. Anvendelsestunge analyser



Kildene ber om en konkret 
vurdering

• - eksempel: avtaleloven § 36
• - eksempel: heving
• - eksempel: konkret vurdering av uaktsomhet

Forskjellen på tvetydighet og vaghet



Ingen mal, men

Moment – faktum – forankring – karakteristikk 

Moment – faktum – forankring – karakteristikk 

Moment – faktum – forankring – karakteristikk

Karakteristikkene legger ofte grunnlag for 
avsluttende sammenfatning



Eksempel heving
Typisk eksempel, den konkrete vurderingen i Rt 1999 s 408, Garasjedommen

• tolking – alt er ganske avklart

Obj. avvik – faktum – analyse – karakteristikk 

Andre bef. – faktum – analyse – karakteristikk 

Skyld – faktum – analyse – karakteristikk 

Rammer selger? – analyse – karakteristikk



helhetsvurdering



En bevisstgjøring

• Det er viktig å kunne gjennomføre en god 
tolking…

• … men minst like viktig å kunne skrive en god 
konkret helhetsvurdering

• For en tydeliggjøring/utdyping av dette 
poenget i forelesningen, se avsnitt 3.5 i denne 
artikkelen.

• Hvordan ser dette ut i praksis? Se oppgave og 
kommenterte studentbesvarelser. 

https://www.idunn.no/jv/2018/01/om_subsumsjon
file://kant/jus-nifs-u1/tarjeib/rettslig argumentasjon oppgave-1.docx
file://kant/jus-nifs-u1/tarjeib/kommenterte-besvarelser-oppgave-1 (1).docx


Eksempel sameie

• Jeg drøfter først graden av fellesskap rundt 
anskaffelsen. Mulige karakteristikker: 
Fraværende, lite, vanlig, stort. 

• Jeg drøfter deretter Peder og Martes bidrag til 
ervervet. Mulige karakteristikker: Peder bidro 
mer, Marte bidro mer, bidragene var 
likeverdige. 



Mine egne erfaringer som sensor:

1. De konkrete vurderingene er ofte litt for 
korte.

2. Det er ofte litt lite kilder på stadiet for 
konkrete vurderinger («subsumsjonsstadiet»)

3. Man kan ikke skrive som om konklusjonen 
ikke betyr noe. Det er en føring til sensor, 
ikke om skriveteknikk. 



Drøftelsen – oppsummering

• Det er her du kvitterer ut faktum.

• Du må vise hvilken rettslig vekt de faktiske 
momentene har innbyrdes, i relasjon til den 
rettslige problemstillingen, og i relasjon til 
andre kilder og ikke bare hvilken retning de 
trekker.



Noen huskeregler

• Relatere momentet til det rettslige grunnlaget

• Relatere til bakenforliggende hensyn/formål

• Sammenlikne med rettspraksis

• Bryne momenter mot hverandre direkte, eller 
ved å oppstille et utgangspunkt som man 
tester om holder

• Tenk: Fordi

• Tenk: Er dette bare en fornuftig mening, eller 
et rettslig forankret standpunkt



Viktig skille mellom tolkingstunge 
og subsumsjonstunge vurderinger
• Tolkingstunge drøftelser har ofte rettskildestruktur

• Subsumsjonstunge drøftelser har ofte en struktur 
som man utleder av rettskildene, men som retter seg 
mot faktum. Eksempel heving, sameie. 

• På subsumsjonstunge drøftelser bruker vi ofte 
karakteristikker som sier noe om momentets 
oppfyllelse. 

• Man må tenke gjennom: Hvilke kilder passer på 
tolkingsstadiet? Hvilke passer på 
subsumsjonsstadiet? 


