
Generell informasjon 

EKSAMENSOPPGAVE 

JFEXFAC04 - Examen facultatum rettsvitenskapelig variant 

  

Info dokument 

Eksamen skal være et selvstendig arbeid. På hjemmeeksamen er det tillatt å bruke alle 

tilgjengelige kilder. Utover dette gjelder alminnelige eksamensvilkår: 

  

1. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller 

å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik kommunikasjon er å 

anse som fusk. 

2. Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og 

plagiatkontroll. 

Kildehenvisninger 

Inspera åpner ikke for fotnoter. Kildehenvisninger må gjøres i teksten.  På skoleeksamener som 

går som hjemmeeksamen, kan man bruke alle tilgjengelige kilder. Det er ikke noe krav om at du 

gjør dette. Skoleeksamen som går som hjemmeeksamen følger alminnelige eksamensvilkår og du 

kan skrive hjemme som om du var på skolen. Da gjelder utgangspunktet om at man ikke behøver 

henvisninger, for eksempel der man bruker runde vendinger som "det er hevdet i juridisk teori 

at". Dersom du velger å benytte kilder og siterer direkte, eller direkte bygger på andres materiale, 

må du få frem at det er dette du gjør. Dette får du frem ved å sette sitater i anførselstegn og å 

angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt nettside. 

  

Dersom fakultetet skal sende beskjeder under eksamen, vil dette gjøres ved SMS. Sørg derfor for 

at du har din mobiltelefon tilgjengelig under eksamen. 

  

Hvis det oppstår problemer under eksamen, ta kontakt med: 

Info@jus.uio.no merk mailen: HASTER - EKSAMEN – JFEXFAC04 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Bokmål:  

  

Oppgave 1. Analyser definisjonene i smittevernloven § 1-3, med sikte på å få frem deres 

kjennetegn som definisjoner. Vurder kort hvordan definisjonene forholder seg til en alminnelig 

(dagligtalens) forståelse av uttrykkene. 

  

Oppgave 2. Drøft på hvilke måter og i hvilken utstrekning bruk av legaldefinisjoner i lovtekster 

kan bidra til å oppfylle grunnleggende hensyn i retten. 

  

Begge deloppgaver skal besvares. Ved vurderingen teller besvarelsen av oppgave 1 samlet sett 

om lag 1/3. Besvarelsen av oppgave 2 teller samlet sett om lag 2/3. 

 

 

 

Nynorsk: 

 

Oppgåve 1. Analyser definisjonane i smittevernlova § 1-3, med sikte på å få fram kjenneteikna 

deira som definisjonar. Vurder kort korleis definisjonane stiller seg til ei alminneleg (i 

daglegtala) forståing av uttrykka. 

  

Oppgåve 2. Drøft på kva for måtar og i kva for omfang bruk av legaldefinisjonar i lovtekstar kan 

medverke til å oppfylle grunnleggjande omsyn i retten. 

  

Du skal svara på begge deloppgåvene. Ved vurderinga tel svaret på oppgåve 1 samla sett om lag 

1/3. Svaret på oppgåve 2 tel samla sett om lag 2/3. 

 


