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Spørsmål 1 og 2 omhandler arverett. Litteratur er Peter Lødrup og John Asland 

Arverett 6. utg. 2012 

Spørsmål 1 er behandlet på s. 234 flg., særlig på s. 267-274. 

Spørsmål 2 er behandlet på s. 124-125. 

Spørsmål 1: Problemet er om overføringen skal anses som en livs- eller 

dødsdisposisjon. Dette er et helt sentralt emne i arveretten som er grundig behandlet 

i litteraturen og forelesningen. Videre har studentene anledning til å ha med seg en 

domssamling hvor flere dommer om livs- dødsdisposisjoner er tatt med. Disse er: Rt 

1955 s. 68, Rt 1971 s. 300, Rt 2007 s. 776 og Rt 2008 s. 1589. Av disse er klart de 

tre siste de viktigste. Vi har samlet 5 høyesterettsdommer om overdragelse av fast 

eiendom til hustruens særeie samt en om overdragelse til samboer. Samtlige av 

disse er grundig referert i Lødrup/Asland. Mange vil nok nevne al. § 35/53 som 

hjemmel. Det avgjørende er imidlertid omfattende høyesterettspraksis. 

Hovedkriteriet i dag er hvorvidt en overdragelse har hatt realitet for arvelater i 

levende live. I Rt 2007 s. 776 ble det vist til Rt 1961 s. 935 hvor det ble presisert at 

det avgjørende var om disposisjonen «innebar eller var ment å innebære noen 

realitet utover den å skulle sikre at mottageren etter giverens død og uberørt av en 

mulig skiftebehandling ble eier av den faste eiendom.» I dommen fra 2007 ble det så 

nevnt: «Dette beror på en helhetsvurdering der utgangspunktet må tas i den 

konkrete virkning avtalen fikk for giveren, og der den formelle gjennomføringen av 

avtalen vil inngå som ett av flere momenter.» 

Overdragelser, særlig av fast eiendom, mellom ektefeller og samboere vil som oftest 

ikke gi virkninger som medfører en klar realitet for giver. Begge parter vil fortsatt 

vanligvis bo på eiendommen og partenes økonomiske forhold forblir egentlig uendret. 

Derfor har man i rettspraksis også lagt vekt på motivet ved slike overdragelser. 

Det første som bør behandles er den formelle gjennomføringen. Det er laget skjøte 

som er tinglyst og Marte har oppført eiendommen i sin selvangivelse. Dermed er alt 

gjort som kan gjøres rent formelt. Når det så gjelder realitet, har Marte mottatt 



leieinntekter, mens Peder fortsatt har betalt utgifter som dog har vært minimale. 

Videre er Peder bare 70 år gammel og i god form fysisk. Blir det et samlivsbrudd, vil 

selvsagt overdragelsen få virkning for ham. Marte kan fritt disponere over Martebo 

rettslig ved salg, eller ved å oppta lån. For Peder kan det være en psykisk 

tilfredsstillelse å vite at Marte er sikret boforhold etter hans død. Han har også i 

mange år hatt en økonomisk fordel ved å kunne bo i Martes leilighet. Overdragelsen 

kan anses som en motytelse for denne fordelen. 

Motivet hans har klart nok vært å sikre Martes fremtid. På den annen side har han 

ikke ønsket å gjøre sønnen arveløs. I flertallet av tilfeller med overdragelser mellom 

ektefeller, har man i rettspraksis (Høyesterett og lagmannsretter) kommet til at det 

foreligger en dødsdisposisjon. Momenter som går igjen er alder, aldersforskjell, 

varighet av ekteskapet og økonomiske forhold. Peder er 70 år, Marte er 20 år yngre 

og de har bodd sammen i 10 år. Peder oppnår ingen økonomisk besparelse ved 

overdragelsen. I de dommene hvor resultatet har blitt dødsdisposisjon, har motivet 

klart vært å gjøre særkullsbarn arveløse. I vårt tilfelle har Peder ønsket at sønnen 

skulle arve Pederbo. Motiv taler derfor ikke så klart i retning dødsdisposisjon som i 

tre av høyesterettsdommene. Peder har for øvrig åpenbart gått ut ifra at overføringen 

var en livsdisposisjon. Han kunne, hvis han ønsket det, testamentert Martebo til 

Marte. Dersom Martebo inngår i dødsboet, er dødsboet på i alt kr. 5 mill. og Martebo 

er verdt kr. 1.5 mill. 

Jeg ville tro at de fleste nevner noen høyesterettsdommer. De to mest sentrale er 

som nevnt fra 2007 og 2008. Dommen fra 2007 gjelder en overdragelse mellom 

samboere og er kanskje derfor dommen som flest nevner. I den saken overdro 

mannen halvparten av sin bolig til sin samboer. Han var 13 år eldre enn henne og 

hadde KOLS. Samlivet hadde vart i 4 år da samboeravtalen ble inngått. Intet ble 

gjort hva det formelle angår. Flertallet, 4-1, kom til at avtalen var en livsdisposisjon. 

Dommen fra 1955 er så gammel og spesiell at den har liten interesse i dag. Om 

kandidatene starter drøftelsen med motiv, anser jeg det som svært negativt. Motiv er 

et subsidiært moment. Konklusjonen er i spørsmål 1 ikke så viktig. 

  

Spørsmål 2.  Hjemmel er al. § 29. I andre ledd står det at arvelater kan ikke i 

testament «rå over pliktdelsarv.» 



Dersom overdragelsen av Martebo anses som en livsdisposisjon, består dødsboet 

av verdier for kr. 3.5 mill. og Pederbo utgjør mesteparten av dødsboet. Spørsmålet 

er så hva som ligger i «rå over». Selve ordlyden gir ikke noe klart svar. Det 

avgjørende er dommen i Rt 1948 s. 359 hvor Høyesterett kom til at arvelater ikke 

«på noen som helst måte kunne disponere over de 2/3 av boet som utgjør 

livsarvingenes pliktdel.» Pliktdelen er altså både en sum- og gjenstandsmessig 

begrensning i testasjonsfriheten. Dette følger også antitetisk av al. § 30. Dersom en 

person i et testament gir en bruksrett til en fast eiendom, har man i teorien antatt at 

det er eiendommens verdi som er avgjørende og ikke verdien av selve 

bruksretten.  Poenget er at en bruksrett omfatter hele eiendommen. I dette tilfelle 

dreier det seg derimot om en servitutt som er en begrenset rettighet i en eiendom. I 

Lødrup/Asland står det på s. 125: «Eieren av en fast eiendom må f. eks. ved 

testament kunne gi naboen en veirett over eiendommen.» Pederbo arves jo av Ole 

og veiretten er bare taksert til kr. 100 000. Svaret her er nok klart og for kandidater 

som husker teorien kan man ikke forvente noen lang drøftelse. 

Hovedtyngden i arverettsdelen ligger i spørsmål 1. Spørsmål 2 vil nok bli behandlet 

ganske kort av mange og når de ser poenget og kan teorien er det selvsagt en 

meget bra behandling. 

  

Peter Hambro 

  

Spørsmål 3 og 4 omhandler fast eiendoms rettsforhold. 

Spørsmål 3 gjelder naborett, mens spørsmål 4 gjelder servitutter. Emnets 

læringskrav angir at studentene skal ha god kunnskap blant annet om naborett – det 

sentrale tema er her nabolovens regler om de skranker hensynet til naboene setter 

for eierens utnyttelse av egen grunn. Studentene skal også ha god kunnskap om 

servitutter, det understrekes at det er viktig å være fortrolig med variasjonen i disse 

rettsforhold og den nærmere regulering i servituttloven. 

Hovedlitteratur er Thor Falkanger, Fast Eiendoms Rettsforhold, 4. utg., 2011. 

Kapittel 13 (s. 304 flg.) behandler naborett. Tematikken i bokens punkt 13.2 og 13.41 

er særlig relevant for besvarelsen av spørsmål 3. Kapittel 12 (s. 273 flg.) om 

servitutter, først og fremst punkt 12.4, behandler temaer av betydning for spørsmål 4. 



Spørsmål 3: Kan Ole kreve at røkingen av sik opphører? 

Hjemmel er nabol. § 10 om retting, jf. § 2 som angir den generelle naborettslige 

handlingsnormen. Bestemmelsene er sentrale og er behandlet også i 

undervisningen.  Naborettslige dommer i domssamlingen er Rt. 1969 s. 757 – 

Sandvika Gjestgiveri, Rt. 2006 s. 486 – Gardermoen og Rt. 2011 s. 780 – Høg-

Jæren vindpark. 

Kandidatene bør identifisere betingelsene i nabol. § 2. Lukt- og røykplagene fra 

røkeovnen er snarere ulemper enn skader. Trafikken over tomten til Pederbo (veien 

lå 20 meter fra Pederbo) kan også knyttes til røkingen av sik fra Martebo og utgjør 

også en relevant ulempe. Selv om trafikkulempene må behandles under spørsmål 4 

bør de etter min mening trekkes inn også her da den samlede belastningen på 

naboeiendommen er avgjørende.  At Pederbo utgjør «granneeigedom» og at det er 

årsakssammenheng mellom virksomheten fra Martebo og ulempene som rammer 

Pederbo kan etter min mening konstateres uten omfattende drøftelser. 

Kandidatene bør videre problematisere om tålegrensen etter § 2 er overtrådt, dvs. 

om røkerivirksomheten tilknyttet Martebo er «urimeleg eller uturvande» til ulempe. 

Noen poenger kan fremheves. 

Vilkårene er alternative og det er normalt hensiktsmessig at de behandles hver for 

seg. 

Alternativet «uturvande» bør tolkes. I tillegg til ordlyden og momentene i § 2 annet 

ledd, gir blant annet Rt. 1969 s. 757 – Sandvika Gjestgiveri og Rt. 2011 s. 780 – 

Høg-Jæren vindpark, veiledning. Begge er inntatt i domssamlingen. Rt. 1971 s. 378 

– Søndre Fjeldstad om luktplager fra grisehold er også relevant og omhandlet i 

hovedlitteraturen. 

Oppgaveteksten opplyser ikke om aktuelle tiltak som kunne redusert lukt og 

trafikkulempene. Kandidater som likevel fremhever at ulempene muligens kunne 

reduseres (f.eks. ved tidsbegrenset bruk av røkeovnen, endret plassering av 

røkeovnen, tidsbegrensede åpningstider for kunder og begrensninger i 

lastebiltransporten (her kan argumentet om at manuell bæring av fisken, fremfor bruk 

av lastebil, ville ført til stor fotgjengertrafikk trekkes frem)), synes jeg likevel bør 

premieres for selvstendighet. 

Delkonklusjonen er etter min mening åpen. Alternativet «urimeleg» er nok likevel 

mer aktuelt enn «uturvande». Hva som er teknisk og økonomisk mulig for å redusere 



skade/ulempene skal uansett vektlegges også under urimelighetsalternativet, jf. § 2 

annet ledd. Kandidater som eventuelt konkluderer med at virksomheten er 

«uturvande» til ulempe bør uansett problematisere urimelighetsalternativet i en 

subsidiær drøftelse. 

«Urimelig» til ulempe bør også tolkes. I tillegg til termen «urimeleg» og momentene i 

§ 2 annet ledd bør kandidatene vise til ventelighets- og sedvanlighetsmomentene, jf. 

§ 2 tredje ledd. Momentene kan knyttes til Martes argumenter om at det var en 

tradisjon i området å røke sik og at Ole måtte tåle lukten av røkt fisk når han bodde 

ved en innsjø. I Rt. 1971 s. 378 – Søndre Fjeldstad ble det, om enn implisitt, indikert 

at luktulempene var ventelige da de kunne knyttes til en fortsettelse og utvidelse av 

tidligere drift. Rt. 2006 s. 486 – Gardermoen og Rt. 2011 s. 780 – Høg-Jæren 

vindpark gir også veiledning til ventelighetsvurderingen og betydningen av 

tidsprioritet. Temaet er for øvrig grundig behandlet i hovedlitteraturen. 

Oppgaven opplyser at Marte lenge hadde holdt på med fiske av sik i innsjøen. 

Røkingen hadde blitt håndtert av et røkeri i bygda og salget hadde foregått fra en 

mobil salgsbod. Anskaffelsen av en toppmoderne røkeovn som var i gang nesten 

hver dag, hytteutsalg og lastebiltransport kan muligens likevel snarere fremstå som 

en uventet, betydelig kvalitativ og kvantitativ endring av virksomheten på 

eiendommen enn en «venteleg» fortsettelse og utvikling av tidligere drift. 

Inntektsgivende fiske og tidligere utleievirksomhet viser på den annen side at 

økonomisk virksomhet i det minste hadde blitt drevet fra eiendommen på et tidligere 

tidspunkt. Også når det gjelder behandlingen av ventelighets- og 

sedvanlighetsmomentene kan ulike delkonklusjoner forsvares. 

Kandidatene bør etter min mening også (eventuelt subsidiært) komme inn på 

«sikkerhetsventilbestemmelsen» i § 2 fjerde ledd, om at også ventelige eller vanlige 

ulemper kan regnes som urimelige der som de fører til en betydelig forverring for en 

avgrenset krets. Også denne bestemmelsen er omhandlet i hovedlitteraturen og 

blant annet i Rt. 2006 s. 486 – Gardermoen 

Spørsmålet i oppgaven er om Ole kan kreve at røkingen av sik opphører. 

Spørsmålet er med andre ord ikke kun om § 2 er overtrådt, men også om en mulig 

rettsvirkning kan kreves. Kandidatene bør derfor (eventuelt subsidiært) finne frem til 

§ 10 og kort redegjøre for hovedregel og unntak. Kandidater som eventuelt får noe ut 

av en behandling av interesseavveiningsunntaket i § 10 annet ledd bør få uttelling for 

det, selv om oppgaveteksten ikke gir grunnlag for noen omfattende drøftelse. 



Konklusjonen er etter min mening underordnet. Kandidater som foretar en ryddig 

drøftelse av vilkårene i § 2 første ledd, sammenholdt med momentene i paragrafens 

øvrige bestemmelser og på bakgrunn av øvrige rettskilder (i første rekke praksis fra 

Høyesterett), samt behandler § 10 på en hensiktsmessig måte, bør få god uttelling. 

  

Spørsmål 4: Har Marte rett til å bruke bilveien også for røkerivirksomhetens kunder? 

Stiftelsesgrunnlaget er testamentet der det het at Marte og hennes eiendom Martebo 

skulle ha rett til bilvei over tomten til Pederbo. Kandidater som fremhever 

stiftelsesgrunnlagets generelle betydning og knytter noen bemerkninger til 

testamentstolkning bør premieres, men noen omfattende tolkningsdrøftelse er etter 

min mening ikke påkrevd her. Det bør likevel påpekes at stiftelsesgrunnlaget gir rett 

til bilvei, men at omfang og bruksområde ikke er eksplisitt angitt. 

Kandidatene bør videre finne frem til servituttloven § 2. Bestemmelsen er sentral og 

er behandlet også i undervisningen. I domssamlingen er inntatt Rt. 1968 s. 695 – 

Deinboll og Rt. 2015 s. 120 om veiretter. 

Det følger av § 2 første ledd at: «Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka 

rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller 

ulempe for den andre.» 

Også her er det ulempealternativet som er aktuelt. Da Martes egen bruk av veien 

ikke er omstridt, knytter de aktuelle ulempene seg til røkerivirksomhetens kunders 

bruk av bilveien. Det fremgår av oppgaveteksten at kunder begynte å strømme til 

hytta og at det to ganger i uken kom lastebiler fra fiskeforhandlere til hytta for å hente 

varer. Både privatkundene og næringskundene med lastebil dekkes av 

spørsmålsformuleringen. Selv om oppgaven ikke konkretiserer ulempene må det 

kunne legges til grunn at det er tale om en relativt betydelig trafikk som i det minste 

medfører en del sjenerende støy særlig fordi veien kun lå 20 meter fra Pederbo. En 

viss økt veislitasje må det også være forsvarlig å forutsette.    

Vilkårene «urimeleg eller uturvande» til ulempe er alternative og det er også her 

normalt hensiktsmessig at de behandles hver for seg. 

Alternativet «uturvande» bør tolkes. Det kan med fordel påpekes at det tilsvarende 

term er benyttet i naboloven § 2 og at liknende vurderingstema og momenter bør 

gjelde ved anvendelsen av servituttloven § 2. Som nevnt under behandlingen av 



spørsmål 3 opplyser ikke oppgaveteksten om aktuelle tiltak som kunne redusert 

trafikkulempene. Kandidater som likevel fremhever potensielle tiltak bør imidlertid få 

uttelling for det. Delkonklusjonen er åpen. 

Alternativet «urimeleg» bør videre problematiseres (eventuelt subsidiært). Av § 2 

annet ledd fremgår det at «I avgjerda om noko er urimeleg skal det leggjast vekt på 

kva som er føremålet med retten, kva som er i samsvar med tida og tilhøva, og kva 

som høver til å fremje naturmangfaldet på staden.» I Rt. 1968 s. 695 – Deinboll 

fremhevet Høyesterett at «det viktigste tør være om nye bruksmåter betyr en ikke 

uvesentlig økning av byrden for de tjenende eiendommer eller ikke.» I Rt. 2015 s. 

120 viste Høyesterett blant annet prinsippet om at bruksretter må tilpasses 

samfunnsutviklingen og gis en dynamisk fortolkning. 

Kandidatene kan videre eksempelvis drøfte om formålet med veiretten var å sikre 

tilgang til hyttebruk eller om det (også) var å sikre Marte økonomisk. Førstnevnte 

formål vil tilsi en snevrere bruksrett enn sistnevnte. Den tidligere kombinerte 

hyttebruken med inntektsgivende virksomhet trekker her i ulik retning. En dynamisk 

fortolkning tilsier at videre at bruksrettens kvalitative karakter og kvantitative omfang 

ikke bør låses til stiftelsestidspunktet. På den annen side er det tale om en betydelig 

kvalitativ og kvantitativ endring av virksomheten og trafikkbelastningen. 

Delkonklusjoner og hovedkonklusjon er også her etter min mening underordnet. I 

tillegg til ovennevnte elementer bør kandidater som trekker paralleller mellom 

naboloven § 2 og servituttloven § 2 få uttelling for det. 

Avslutningsvis kan bemerkes at besvarelsene bør vurderes på bakgrunn av fagets 

læringskrav. Av disse fremgår det at studentene skal ha god kunnskap om hevd og 

servitutter og at studentene skal ha ferdigheter som innbefatter å kunne identifisere 

og drøfte tingsrettslige problemstillinger knyttet til eiendomsretten til fast eiendom og 

begrensede rettigheter i fast eiendom. 

  

Eirik Østerud 

  

Sensorveiledning jus 1211 – teorioppgave – foreløpig versjon 

  



Oppgaven lyder: 

  

Teorioppgave rettskildelære (2 timer) 

Redegjør, gjerne med eksempler fra rettspraksis, for hvordan rettsanvenderens egne 

vurderinger (bruk av reelle hensyn) kan medføre en utvidende lovtolking. 

  

Hovedlitteratur er enten: 

 Andenæs, Mads H: Rettskildelære. Oslo 2009, eller: 

  

 Boe, Erik M. : Innføring i juss. 3. utg. Oslo 2010. 

  

Andenæs behandler utvidende lovtolking i kapittel 6, s. 33–36. Boe gir en samlet 

fremstilling av utvidende og analogisk tolking i kapittel 15, s. 381–391. Det har neppe 

betydning hvilken fremstilling studentene har lest. De som måtte ha lest begge kan 

ha fordelen av å ha noe flere eksempler å trekke veksel på. 

Begge fremstillingene løfter frem utgangspunktet: Utvidende tolking og analogi 

innbærer at man gir en lovbestemmelse anvendelse på tilfeller som ikke dekkes av 

en alminnelig språklig forståelse av bestemmelsens ordlyd. Derfor er det andre 

rettskilder enn lovteksten selv som krever eller begrunner en utvidende tolking. 

Oppgaveteksten gjør en tvist som bringer den litt ut av lærebokkapitlene ved at 

studentene blir bedt om å redegjøre særskilt for en av disse kildene: Reelle hensyn. 

Kandidatene må ha stor frihet til å velge hvordan de legger opp besvarelsen. De 

fleste vil nok starte med å beskrive hva utvidende tolking er – gjerne ved å 

sammenlikne med andre tolkingsresultater. For eksempel er det en glidende 

overgang mot analogisk anvendelse. Her kan det være fint om studentene får frem 

at forskjellen mellom utvidende tolking og ekte analogier ikke er uten betydning. På 

områder hvor hjemmel i lov er et vilkår – særlig innenfor strafferetten – vil analogi 

ligge utenfor det tillate, mens utvidende tolking går an jf. for eksempel 

passbåtdommen. Begge lærebøkene nevner dette poenget. 

En vanskeligere øvelse for kandidatene vil være å si noe om hensyn for og mot 

utvidende tolking. Det skyldes dels at de tenkelig situasjoner som kan opptå er 



mangeartede, slik at det ikke er så enkelt å generalisere. Dels er lærebøkene noe 

kasusistiske i sine fremstillinger. Man kan i hvert fall si at: 

 hensynet til forutberegnelighet kan øve motstand mot en utvidende 

tolking. Dette hensynet er svært viktig i noen sammenhenger, for 

eksempel på strafferettens eller skatterettens område, men uviktig i andre 

sammenhenger, for eksempel der det er snakk om å tolke loven 

utvidende til gunst for borgeren. Hvilken vekt hensynet til 

forutberegnelighet har i det enkelte tilfellet er et spørsmål som fordrer at 

rettsanvenderen gjør egne vurderinger. 

 hensynet til et rimelig utfall og en, samfunnsmessig betraktet, god regel 

er vel det som oftest bringer spørsmålet om utvidende tolking på banen. 

Hva som er en god regel krever åpenbart at rettsanvenderen gjør egne 

vurderinger. 

 hensynet til demokratisk legitimitet kan sette grenser for 

rettsanvenderens adgang til å tolke seg frem til det som etter 

rettsanvenderens oppfatning ville vært en god regel. Enkelt sagt kan ikke 

rettsanvenderen tråkke i lovgiverens bed. Hvor grensen går er et 

spørsmål som i hovedsak er overlatt til rettsanvenderens egne 

vurderinger. Muligheten til å tolke utvidende kan ofte stå åpen der 

rettsanvenderen står overfor et spørsmål som lovgiveren åpenbart ikke 

har tenkt på. Motsatt, hvis lovgiveren har ment å være presis og klar kan 

loven heller innby til antitetiske slutninger. Et eksempel på dette er 

kjøpslovens bestemmelse i § 67 om skillet mellom indirekte og direkte tap. 

Det følger av forarbeidene at bestemmelsen er ment å være uttømmende, 

og det tilsier at den bør tolkes på ordet. 

Særlig på det offentligrettslige området kan demokratihensyn tale sterkt 

mot utvidende tolking. Hvis en dommer mener at en straffebestemmelse 

ikke er uttrykk for en god regel bør dommeren likevel være forsiktig med å 

tolke loven utvidende – og heller spille ballen tilbake til lovgiver. Et 

eksempel på dette er Rt. 2012 s. 1211, bloggerkjennelsen, hvor 

Høyesterett etter en bokstavelig tolking av straffeloven kom til at trusler 

ytret på internett ikke var fremsatt offentlig. Telefonsjikanedommen er et 

annet eksempel. I den velkjente passbåtdommen ser vi imidlertid at 

Høyesterett tolket forbudet mot å føre ”skip” i ruspåvirket tilstand 



utvidende, slik at det også omfattet fører av en 17 fots plastbåt med 

påhengsmotor på 115 hk. 

Utvidende tolking til fordel for individet skaper ikke de samme utfordringer. 

I Rt. 1997 s. 1341 ble en hønsebonde frifunnet for å ha skutt en 

hønsehauk som angrep hans høner, selv om lovens 

selvforsvarsbestemmelse bare nevnte beskyttelse av ”bufé”. Det er 

imidlertid ikke fritt frem for domstolene i slike tilfeller heller. Også det å 

overlate individet rettigheter krever gjerne en avveining mot kryssende 

interesser som det i utgangspunktet ligger til Stortinget å foreta. Det 

gjelder særlig der rettighetene krever ressurser eller inneholder politiske 

verdivurderinger og prioriteringer. 

Oppgaven nevner "reelle hensyn" og kandidatene vil antakelig integrere dette på 

ulike måter i besvarelsen. En beskrivelse av hva som menes med "reelle hensyn" 

kan være på sin plass. Videre kan kandidatene gjerne si noe om forbindelsen til 

andre kilder - hvor er det man henter hensynene. Formålsbetraktninger er sentrale 

gitt oppgavens tema og disse kommer ofte eksplisitt til uttrykk i den aktuelle loven 

eller forarbeidene - eller de kan utledes av lovens system. Et vanskelig tema er 

hvordan og når reelle hensyn er relevante. De kan komme inn både på nivået for 

relevans, slutning og vekt. Dette er kompleks materie, og det er ikke grunnlag for å 

stille bestemte krav, selv ikke til de beste besvarelsene. De som på sitt vis viser en 

reflektert holdning til tematikken må belønnes for det. 

Kandidatenes besvarelser vil lett bli abstrakte om de ikke anvender rettspraksis som 

illustrasjon. Uten slike illustrasjoner er det nok også vanskelig å dokumentere god 

kunnskap og forståelse. Lærebøkene nevner en del høyesterettsdommer. 

Erfaringsmessig vil man kunne utlede av eksamensbesvarelsene hvilke dommer 

som er nevnt i undervisningen, for kandidatene gjentar gjerne disse. Derfor er det 

svært positivt om enkelte gjør bruk av annet enn standardeksemplene. Det vil vise 

selvstendighet og evne til å bruke kunnskap, ikke bare gjengi innlært materiale. 

Det finnes mange andre argumenter som kan begrunne og forklare utvidende tolking 

enn dem som er nevnt foran. Særlig viktig er behovet for å sikre konformitet med 

internasjonal rett og folkerettslige forpliktelser. Det vil være svært positivt om noen 

går inn på dette, men det er krevende og ikke omtalt i lærebøkene. Derfor er det ikke 

noe vi kan forvente, heller ikke av de beste kandidatene. 



Når det gjelder karaktersetting er det grunn til å minne om at studentene befinner 

seg på første studieår, at de har relativt knapp tid til rådighet, oppgaven er anslått til 

2 timer. Temaet er ganske krevende om man først går inn i materien. Studentene må 

derfor ha stor frihet når det gjelder oppbygning og utvalg. De beste vil antakelig 

utmerke seg gjennom en stødig beskrivelse av hva utvidende tolking er, gjennom en 

reflektert holdning til betydningen av rettsanvenderens egne vurderinger, og 

gjennom aktiv bruk av eksempler fra rettspraksis. Siden oppgaven er formulert med 

en tvist som gjør at man ikke bare kan gjengi det som står i lærebøkenes kapitler om 

utvidende tolking bør de som evner å tilpasse sin fremstilling til oppgavetekstens 

vinkling få særlig uttelling. 

Dette er en foreløpig versjon av veiledningen, skrevet før jeg har lest noen 

besvarelser, og uten at jeg har fått innspill fra øvrige sensorer. Innspill og erfaringer 

vil bli innarbeidet i en endelig versjon. 
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