
JUROFF 1201 høsten 2007 

I 

Spørsmål 1: a) Forklar hva vi mener med innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk lovtolkning. 

Bruk eksempler 

 b) Drøft noen hensyn for og mot å legge vekt på lovens ordlyd ved tolkning av lover. 

 c) Hvilken betydning har legalitetsprinsippet ved tolkning av lover? 

Spørsmål 2: Forklar ved bruk av eksempler fra rettspraksis hvordan domstolene kan sies å skape ny rett. 

 

Spørsmål 3: Gi en kort fremstilling av hovedinnholdet i forvaltningsloven § 6, andre ledd. 

 

Spørsmål 4:  Forklar ved bruk av loveksempler hva som menes med begrepene taushetsplikt, taushetsrett, 

offentlighetsplikt og offentlighetsrett. 

II 

 

Martha Kirkerud nærmet seg 80 år, og hadde nylig blitt enke. Hun bodde alene i en stor enebolig, og følte 

seg både ensom og litt utrygg. På oppfordring fra sine barn skaffet hun seg en hund, av typen Golden 

retriver. 

Martha var i starten godt fornøyd med sin nye livsledsager, som gav henne selskap og litt mosjon. Hunden 

derimot, viste ganske snart tegn til mistrivsel. Pelsen mistet etter hvert glansen, og hunden virket stiv i 

leddene når den beveget seg. På grunn av eksem og sår i huden, gav den fra seg en ubehagelig lukt. 

Som følge av lukten ble det til at Martha lot hunden stå mye ute, fastlenket til et trappegelender. En av 

naboene til Martha la merke til at hunden sto mye ute for seg selv, og at den ikke så frisk ut. Hun kontaktet 

derfor den lokale dyrevernsnemnda, og opplyste om forholdet. 

Peder Ås var ansatt hos det lokale Mattilsynet, som fungerer som saksforberedende instans for 

dyrevernsnemnda. Noen dager etter henvendelsen fra Marthas nabo, dukket Peder opp på døra til Martha. 

Han opplyste om at dyrevernsnemnda hadde mottatt tips fra en nabo, og at han nå kom for å undersøke 

forholdene nærmere. Martha ble svært forfjamset og engstelig, og mistet munn og mæle under besøket. 

Etter å ha undersøkt hunden nærmere, opplyste Peder om at dyrevernnemnda ville treffe vedtak i saken i 

løpet av kort tid. Dagen etter besøket, traff dyrevernnemnda følgende vedtak: 

Dyrevernsnemnda i Øderud dyreverndistrikt har bestemt at Deres hund skal forvares midlertidig i inntil tre 

uker. Dette på bakgrunn av innkomne opplysninger samt observasjoner gjort under befaring. Nemnda vil i 

løpet av nevnte periode ta stilling til hvordan saken skal håndteres videre. 

Hunden ble etter dette brakt i forvaring. Martha var oppbrakt etter det inntrufne, og kontaktet sin sønn Lars, 

som var advokat, for å be om råd og hjelp. Lars reagerte med sinne på det han mente var et overgrep fra 

dyrevernmyndighetenes side, og særlig provosert var han over at noen hadde opptrådt som angiver. Han 

ringte umiddelbart til Peder Ås, og ba om å få opplyst hvem det var som hadde kontaktet myndighetene. 

Peder ville imidlertid ikke si noe om dette. Lars repliserte at hans mor kunne kreve å få vite dette i medhold 

av reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven. 



1 Er Peder pliktig til å oppgi hvem som kontaktet myndighetene om saken? 

Med bistand fra Lars besluttet Martha å påklage vedtaket. I klagen anførte hun at hun ikke hadde blitt 

forhåndsvarsel på korrekt måte, og at avgjørelsen var truffet på et ufullstendig grunnlag. Martha viste videre 

til at vedtaket ikke oppfylte lovens krav til begrunnelse, verken med hensyn til lovgrunnlaget eller hvilke 

vurderinger som ligger til grunn for avgjørelsen. 

Under den forberedende klagesaksbehandlingen, stilte ett av medlemmene i nemnda spørsmål om 

forvaltningslovens saksbehandlingsregler kommer til anvendelse i denne saken. Forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler gjelder personer, og ikke dyr, ble det fremholdt. For alle tilfelles skyld la nemnda 

likevel til grunn at loven kommer til anvendelse. Når det gjaldt anførslene fra Martha, kom nemnda til at 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven var overholdt. Klagen ble etter dette oversendt til det sentrale 

Mattilsynet for endelig avgjørelse. 

2 Gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler i denne saken? 

3 Er det nødvendig å varsle om vedtaket om forvaring av hunden? Hvis ja: Ble Martha varslet slik loven 

krever? 

4 Ta stilling til Lars sin anførsel om at vedtaket ble truffet på et ufullstendig grunnlag. 

5 Er vedtaket tilstrekkelig begrunnet? 

6 Forutsett saksbehandlingsfeil under spørsmål 3, 4 og 5, og drøft konsekvensen for gyldigheten av 

vedtaket.  

Hunden ble ikke bedre, og etter innstilling fra Peder Ås besluttet nemnda å avlive hunden. Dette skjedde tre 

uker etter at vedtaket om forvaring ble truffet. Nemnda la til grunn at dette var en faktisk handling, og at 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven derfor ikke kom til anvendelse. 

7 Gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak ved avlivning av hunden? 

Alle spørsmål i del I og del II skal besvares. De to delene teller likt ved sensuren. Lykke til! 

 


