
JUROFF 1201 høsten 2010 

Oppgavesettet er på 2 – to  – sider. Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du begynner å svare på 

spørsmålene. 

 

I 

 

Spørsmål 1:    Forklar begrepene relevans, slutning og vekt i rettskildelæren. Bruk eksempler.   

 

Spørsmål 2:    Forklar hva det vi si å tolke en lovtekst, og gi en kort begrunnelse for hvorfor lovteksten må 

tolkes.   

 

Spørsmål 3:     Når kommer prinsippet om meroffentlighet til anvendelse, og hva går det ut på?   

 

II 

 

Advokat Lars Holm var en lidenskapelig svømmer, og en flittig bruker av det kommunale badebassenget i 

Lillevik kommune. Velværet og gleden hadde imidlertid den siste tiden vært under trussel av en voksende 

allmue, som til advokatens smule irritasjon også fant glede i svømming. Rett som det var måtte lengdene 

svømmes i sikk-sakk, og ofte ble han liggende bak utrente, plaskende sinker. Særlig irriterende syntes 

advokat Holm det var at voksne mennesker ikke klarte å holde til høyre i banen hvor svømmetreningen 

foregikk. For å påtale dette, pleide han i det han passerte å gjøre et utfall med venstre beinet, slik at han 

sparket inn i kroppen på personen i feil svømmeretning. Dette hadde avstedkommet en del kjeftbruk, men 

advokat Holm bet godt fra seg. 

 

En kveld møtte advokat Holm en svømmer i feil fil, som viste seg å være varaordføreren i Lillevik, Hans 

Hansen. Advokat Holm påtalte forholdet ved å gjøre sitt vanlige utfall. I det han sparket, stoppet 

varaordfører Hansen opp og fikk fatt i beinet hans. Det oppsto tumulter mellom de to, som endte med at 

advokat Holm dro svømmebrillene ut fra ansiktet til varaordføreren, og deretter slapp taket. Et bløtt smell 

lød fra badehetta til varaordfører Hansen hvoretter badevakten kom fløyteblåsende til åstedet. 

 

Badevakten fikk skilt de to, og ga umiddelbart beskjed til advokat Holm om at han var bortvist fra bassenget 

den kvelden, og at det ville komme en formell reaksjon fra kommunen i løpet av kort tid. Advokat Holm 

syntes dette var urimelig og ikke minst urettferdig, siden varaordføreren ikke ble bortvist, men fant det 

klokest å etterkomme pålegget. 

 

To dager senere fikk advokat Holm brev fra lederen i kultur- og oppvekstetaten i Lillevik kommune, med 

beskjed om at han var utestengt fra bassenget for en periode på tre år. I brevet ble det vist til episoden med 

varaordføreren, og det ble fremholdt at det i reglementet for badegjestene står at badegjestene må opptre 

hensynsfullt overfor hverandre. 

 

Advokat Holm klaget over avgjørelsen til kommunestyret. Han viste til at han ikke hadde fått uttale seg i 

saken før vedtaket ble truffet. Dessuten var det varaordføreren som hadde startet det hele gjennom sin 

uvettige svømming. Alt Holm hadde gjort, var å forsøke å forhindre anarki i svømmehallen. Kommunen 



hadde ikke vedtatt noen reaksjon mot varaordføreren, og det måtte derfor være ulovlig forskjellsbehandling 

å utestenge Holm fra svømmehallen, mente han. Reaksjonen var uansett alt for streng, mente Holm. 

 

I brevet tilbake til advokat Holm viste kultur- og oppvekstetaten til at kommunen eier svømmehallen og at 

det derfor ikke er noen klagerett på avgjørelsen. For øvrig hadde kommunen ingenting å tilføye utover det 

som var opplyst i selve avgjørelsen. 

 

1    Hadde kommunen adgang til å utestenge advokat Holm? Hvis ja – finnes det noen rettslige grenser for 

hvor lenge utestengelsen kan vare? 

 

2    Hadde advokat Holm klagerett? 

 

3    Hadde advokat Holm krav på å få uttale seg i saken? Hvilken rolle spiller det i denne saken at han ikke 

fikk uttale seg før han ble utestengt? 

 

4    Ble advokat Holm usaklig forskjellsbehandlet? Hva blir i så fall konsekvensen? 

 

 

***** 

 

 

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

 


