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EKSAMEN I JUROFF 1201  

HØST 2014 

Dato: Onsdag 19. november 2014 

Tid: Kl. 10:00 – 15:00 

 

Oppgavesettet er på 3 – tre – sider inkludert vedlegg. Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du 

begynner å svare på spørsmålene.  

 

I  
 

Spørsmål 1: Forklar hva som menes med motstrid mellom rettsregler. Hvordan løser vi slik 

motstrid? (Harmonisering og avveining av rettskildefaktorer skal ikke behandles).  

 

 

Spørsmål 2:  a) Hvilken betydning har lovforarbeider ved tolkning av lover?  

  b) Gi noen eksempler på dokumenter som regnes som lovforarbeider.   

 

 

II 

 

Peder Ås har multippel sklerose (MS), noe som fører til at han har betydelig nedsatt evne til 

forflytning. På arbeidsplassen har arbeidsgiver tilrettelagt for ham gjennom redusert og fleksibel 

arbeidstid. Han har dessuten egen parkering nær inngangen. Denne betaler han kr. 500 i måneden 

for.  

Peder Ås hadde alltid vært svært interessert i kunst og teater. Da han fikk diagnosen, bestemte 

han seg for at sykdommen i så liten grad som mulig skulle få legge begrensninger på 

livsutfoldelsen hans. Han søkte derfor Storvik kommune, som er hjemkommunen hans, om 

parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Han viste til sin store interesse for kunst og teater, 
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og la til at han hadde behov for parkeringslettelser også i forbindelse med turer til butikk og 

kjøpesenter. I søknaden la han ved en legeerklæring som viste hans diagnose.  

Trafikkontoret i Storvik avslo søknaden. I begrunnelsen ble det vist til at Peder ikke er 

bevegelseshemmet på en slik måte at forskriften om parkering for forflytningshemmede kommer 

til anvendelse. Trafikkontoret pekte på at det er store variasjoner mellom personer med MS, og at 

de fleste med en slik diagnose er i stand til å forflytte seg over en viss lengde, selv om de må bruke 

noe lengre tid enn andre.  

Peder påklaget vedtaket. I klagen viste han blant annet til at det var begått saksbehandlingsfeil ved 

at Trafikkontoret ikke hadde innhentet grundigere opplysninger om hans individuelle 

helsetilstand. I sine dårlige perioder var Peder fysisk ute av stand til å bevege seg mer enn mellom 

100 og 200 meter. Han la ved en ny legeerklæring som nærmere beskrev hvordan sykdommen 

artet seg for Peder.  

 

1 Hvor skal Peder sende klagen? Hvem er klageinstans for vedtaket?  

2 Har Trafikkontoret begått saksbehandlingsfeil?  

 

Trafikkontoret fant ikke grunn til å endre sitt vedtak, og oversendte klagen til klageinstansen. 

Klageinstansen opprettholdt vedtaket, men med en annen begrunnelse enn Trafikkontoret. Det 

ble vist til at det skal svært mye til å få innvilget søknad om parkeringstillatelse der hvor behovet 

knytter seg til butikkturer og fritidspregete aktiviteter. Parkeringsplasser for funksjonshemmede er 

knapphetsgoder, understreket klageinstansen. I avslaget ble det videre vist til at behovet for 

innkjøp kan dekkes gjennom parkering på arbeidsplassen, siden det ligger en dagligvarebutikk i 

nærheten.  

Peder ville ikke gi seg med dette. Han tok ut stevning mot kommunen ved Storvik tingrett med 

påstand om at avslaget var ugyldig. I stevningen viste han til at det var begått saksbehandlingsfeil 

ved at klageinstansen avslo søknaden på et annet grunnlag enn Trafikkontoret. Det kan ikke være 

adgang til å trekke inn vurderinger av behov i klageomgangen når dette ikke har vært et tema hos 

Trafikkontoret, mente Peder. Peder viste videre til at vedtaket måtte være ugyldig fordi 

kommunen tolket kriteriet "annen aktivitet" alt for strengt. Til slutt anførte han at vedtaket var 

ugyldig på grunn av myndighetsmisbruk. I den forbindelse viste han til at han kom dårligere ut enn 

andre med MS fordi han betaler for egen parkeringsplass på arbeidsplassen.  
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I tilsvaret bestred kommunen at det var begått saksbehandlingsfeil. Klageinstansen må kunne 

avgjøre saken på selvstendig grunnlag, mente kommunen. Når det gjelder den nærmere tolkingen 

av uttrykket "annen aktivitet", viste kommunen til at dette hadde domstolen ikke adgang til å ta 

stilling til. Kommunen bestred også at det forelå myndighetsmisbruk i saken, klageinstansen hadde 

foretatt en konkret og individuell vurdering av Peders behov.  

 

3 Hadde klageinstansen anledning til å avgjøre saken på et annet grunnlag enn 

Trafikkontoret?  

4 Har Storvik tingrett adgang til å prøve om vilkåret "annen aktivitet" er oppfylt?  

5 Foreligger det myndighetsmisbruk i saken?  

 

 

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

 

Vedlegg:  

Forskrift om parkering for forflytningshemmede av 15.03.1994 § 2  

§ 2.Vilkår for parkeringstillatelse 

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmet til: 

a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, 
arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å 
bevege seg over noen lengde. 

b) passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller 
annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg 
over noen lengde. 

Søknader skal vedlegges legeattest. 

Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt 

klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er 

truffet i kommunestyret. 

0 Endret ved forskrift 31 mai 1996 nr. 526 (i kraft 1 juli 1996), 17 nov 1999 nr. 1177 (i kraft 1 jan 2000). 

 
*** 
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Sensuren faller onsdag 10. desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 

95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 19.11.2014 


