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Orientering om bruk av digitale hjelpemidler – Lovdata Pro – på eksamen  
 

Det er innført bruk av digitale hjelpemidler ved eksamen. Kandidatene har tilgang til 

eksamensversjon av Lovdata Pro. Nærmere informasjon om Lovdata Pro i studier og eksamen 

finnes her: https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/ 

Oppsummert omfatter rettskildetilgangen lover, forskrifter og avgjørelser fra Høyesterett og 

lagmannsrettene, samt utvalgte internasjonale kilder. Kun eksamensgodkjente 

henvisningsmerknader vil være tilgjengelige i eksamensmodus og fritekstmerknader vises 

ikke. 

 

Faglærerne samler sentrale rettskilder for sitt emne i elektroniske utvalg i Lovdata. 

Kandidatene har tilgang til disse utvalgene under eksamen. Et formål med utvalgene er at de 

skal gi en oversikt over de mest relevante rettskildene for hvert fagområde. 

Sensorene forutsettes å gjøre seg godt kjent med regelverket for digitale hjelpemidler på 

eksamen. Bruken av digitale hjelpemidler kan påvirke kandidatenes rettskildebruk 

sammenholdt med tidligere eksamensordning. Tilgangen til digitale hjelpemidler forutsettes å 

ikke innvirke på karakterfordelingen." 

 

v/Eksamensseksjonen 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Oppgaven, læringskrav og litteratur 

Oppgaven består av to spørsmål med totalt sett fem underspørsmål. 

Oppgave 1 handler om lovarbeidet som har ledet frem til ny bestemmelse om utilregnelighet i 

strafferetten, og kan tematisk settes i forbindelse med læringskravet om god forståelse av 

juridiske argumentasjonsmønstre, herunder til lovgivningsprosessen og betydningen av denne 

ved tolkning av lover. Oppgaven tematiserer også forholdet mellom lovgiver og domstol ved 

vedtakelse av lover som inneholder rettslige standarder. 

https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/


Oppgave 2 handler om rettsavgjørelsers prejudikatsvirkninger, særlig i forbindelse med 

rettslige standarder, og er i kjernen av læringskravet om å forstå rettspraksis som 

rettskildefaktor. Den kobler disse temaene til forarbeidene til den nye bestemmelsen om 

utilregnelighet fra oppgave 1. 

Jeg har fortløpende omtalt pensumsituasjonen under de konkrete spørsmålene. Det er 

likevel verdt å nevne innledningsvis at kandidatene høsten 2019 har et nytt pensumverk i 

metode-delen av JUS4111. Det gamle pensumet med Eckhoff/Helgesens Rettskildelære 

(2001) og Erik Boes Rettskildelære under debatt (2012) er avløst av den nye antologien 

Juridisk metode og tenkemåte ved redaktørene Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde. 

Den nye pensumboken innebærer at studentene får et oppdatert og helhetlig blikk på 

metodefaget, og innebærer så vidt jeg kan se at studentene må forventes å ha tilegnet seg noe 

mer kunnskap til eksamen enn tidligere. Det kommer nok mest på spissen i spørsmålet om 

rettslige standarder, som har en litt annen behandling i det nye pensumet enn i det gamle. 

Samlet stiller oppgaven krav til studentenes forståelse av lovgivning, rettsavgjørelser og 

domstolenes rolle ved utvikling av retten. Oppgaven 1 stiller krav til selvstendighet, ettersom 

kandidatene neppe har øvd eller reflektert særlig over de konkrete problemstillingene, men 

samtidig bør alle kandidater kunne få noe ut av oppgaven, da alt materialet er tilgjengelig. Det 

alminnelige studieløpet innebærer også at kandidatene skal ha hatt strafferett forutgående 

semester, som innebærer at de fleste studentene bør kjenne til reglene om utilregnelighet på et 

overordnet nivå. Innstillingen har neppe vært en del av forelesningen, ettersom den ble vedtatt 

28. mai 2019 i justiskomiteen. Oppgave 2 er en mer tradisjonell oppgave, men stiller også 

krav til selvstendig resonnering om forholdet mellom prejudikater og rettslige standarder. 

Det er verdt å presisere innledningsvis at denne veiledningen er ment å være til hjelp for 

sensorene som skal treffe vedtak om karakter. Formålet med den er å gi sensorene 

informasjon om oppgavens innhold og noen retningslinjer for sensurarbeidet. En 

sensorveiledning gir ikke uttrykk for hva som kan forventes av kandidatene på eksamen, og 

jeg har forsøkt å kommentere dette fortløpende. 

For øvrig nevner jeg at jeg ikke deltar i sensuren og at denne sensorveiledningen er skrevet 

før jeg har lest noen besvarelser. 

 

Oppgave 1 

Oppgave 1 a lyder: 

«Redegjør for flertallets argumenter i den vedlagte teksten for å sende lovforslaget 

tilbake til regjeringen og for mindretallets motargumenter. Vurder om mindretallet 

kommenterte alle argumentene til flertallet.» 

Oppgaven ber om en «redegjørelse» for flertallets argumenter for å sende lovforslaget tilbake 

til regjeringen. Dette er ikke direkte behandlet i noe pensum, og innstillingen vil være ukjent 

for de fleste kandidatene, slik at de vil måtte resonnere selv. 

Innst. 296 L (2018–2019) behandler hvorvidt justiskomiteen skal fremme forslag om en ny 

bestemmelse om når en som har begått en straffbar handling ikke kan straffes fordi man 



mangler skyldevne – man er «utilregnelig». Fra å lese innstillingen i sin helhet vil kandidatene 

kunne forstå gangen i dette lovarbeidet, og det vil være en fordel om kandidatene plasserer 

innstillingen i dette lovgivningsarbeidet. Jeg vil kort oppsummere dette her. 

I dag gjelder et såkalt medisinsk prinsipp i strafferetten, som kort og upresist innebærer at det 

er tilstrekkelig å konstatere (medisinsk) psykose i handlingsøyeblikket for å unnta noen fra 

strafferettslig ansvar. Etter diskusjonen om utilregnelighetsreglene som fulgte 22. juli-

rettssaken nedsatte regjeringen det såkalte Tilregnelighetsutvalget, som foreslo å gå inn for et 

såkalt «modifisert» medisinsk prinsipp i NOU 2014: 10. En kritikk mot det medisinske 

prinsipp har vært at rettspsykiaterne oppleves å ha for stor betydning for utfallet av 

tilregnelighetsvurderingen. Justis- og beredskapsdepartementet fulgte opp utvalgets arbeid i 

Prop. 154 L (2016-2017), men foreslo en nokså annen regel enn den utvalget hadde foreslått, 

hvor man går inn for et såkalt «modifisert blandet prinsipp». 

Diskusjonen i justiskomiteen går på hvordan dette forslaget skal behandles. Kandidatene bør 

se at mindretallet i justiskomiteen foreslo å fremme et forslag som i realiteten gikk ut på det 

samme som departementets forslag, men hvor man byttet ut ordet «alvorlig sinnslidelse» med 

«sterkt avvikende sinnstilstand». Det er likevel viktig at kandidatene ser at mindretallet med 

dette ikke tilsikter noen realitetsendring fra den rettstilstanden som departementet foreslo, 

kun at man ønsker å endre ordlyden (se innstillingen side 11). 

Flertallet i komiteen gikk inn for at forslaget måtte sendes tilbake til departementet. Flertallet 

«understreker» at uenigheten mellom fraksjonene i komiteen «først og fremst handler om 

prosess», og i den forbindelse er argumentet deres at det er «uansvarlig» å skulle vedta den 

nye lovbestemmelsen når den ikke har vært på høring. Flertallet synes å ha denne 

innvendingen både til regjeringens opprinnelige forslag, men også å mene at denne 

innvendingen hefter ved forslaget etter at det ble arrangert en høring i Stortinget. 

Kandidatene kan påpeke at prosess-innvendingen på overflaten fremstår som flertallets 

avgjørende argument, men må se at dette i seg selv neppe er nok. Her kan man kort 

problematisere om flertallet er så kategoriske som det fremstår; vil det alltid være 

«uansvarlig» å vedta en endring i straffeloven dersom den ikke har vært på høring? Uansett 

må kandidatene se at realiteten synes å være at flertallet mente at forslaget ikke var godt nok 

utredet, og hadde flere materielle innvendinger mot forslaget. Kandidatene kan forventes å 

gjøre dette nokså kort, ettersom oppgaven kun spør om en «redegjørelse», men i den grad 

kandidatene kommer inn på interessante poenger må det belønnes. 

Hovedvekten i oppgaven ligger i å redegjøre for de materielle innvendingene til flertallets 

forslag. Oppdelingen kan gjøres på flere måter litt avhengig av hvilke deler av teksten man tar 

utgangspunkt i, og det vil kunne være mer eller mindre overlapp mellom argumentene. 

Kandidatene må ha frihet i disposisjonen så lenge de sentrale poengene er med. Nedenfor 

følger et forslag til oppdeling: 

1. For det første hevdes det at regelen som er foreslått ikke er «treffsikker» nok, dvs. at 

den ikke vil ramme de forholdene som flertallet mener bør rammes av en 

utilregnelighetsregel (side 9 høyre spalte). Dette er ikke begrunnet nærmere av 

flertallet, men det er naturlig å sette dette i sammenheng med flertallets anvendelse av 

Riksadvokatens høringsuttalelse om at forslaget kan medføre at personer vi mener er 

tilregnelige, anses utilregnelige (partnerdrap), og motsatt (side 10 venstre spalte), som 

knytter seg til forslaget med «sterkt avvikende sinnslidelse». 



2. For det andre hevdes det at den foreslåtte regelen vil innebære en risiko for 

forskjellsbehandling og vilkårlighet (side 9 venstre og høyre spalte), som vel kan 

sambehandles med flertallet bekymring om at regelen ikke vil sikre tilstrekkelig 

forutberegnelighet (side 10 venstre spalte). Begrunnelsen for dette synes å være at 

vurderingstemaet er for rimelighets- og vurderingspreget. 

3. For det tredje argumenteres det for at for mye av vurderingen overlates til domstolens 

skjønn og at forslaget innebærer en maktforskyvning fra lovgiver til domstolene fordi 

det overlates til domstolene å utpensle reglene (side 9 venstre spalte og side 10 venstre 

spalte). 

4. For det fjerde synes flertallet å anføre at dommerne med forslaget «i større grad vil 

måtte lene seg på de sakkyndige» enn i dag, i strid med departementets intensjon (side 

10 venstre spalte). Dette synes ikke å være nærmere begrunnet, men poenget er vel at 

skjønnsutøvelsen vil være styrt av de sakkyndiges vurderinger i enkeltsaker. 

Mindretallet har følgende motargumenter (paret opp med forrige opplisting): 

1. Mindretallet synes ikke å gå direkte i rette med argumentet om at regelen ikke er 

treffsikker, men mener at domstolene er egnet til å avgjøre dette i den konkrete saken 

og fylle begrepene i lovteksten med innhold og tegne opp linjene for videre 

praktisering og forståelse av lovteksten. Mindretallet påpeker at «sterkt avvikende 

sinnslidelse» skal tolkes likt som «alvorlig sinnslidelse», og mener på den måten å 

unngå innvendingen om at ordlyden vil ramme partnerdrap (noe som naturligvis kan 

problematiseres, men det er rimelig å anta at domstolene vil følge forarbeidenes 

anvisning her, så lenge det ikke blir snakk om utvidende tolkninger i strid med 

legalitetsprinsippet, som uansett har hatt en noe uklar relasjon til 

tilregnelighetsvilkåret, se Rt-2008-549). 

2. Mindretallet sier ikke rett ut at man ikke mener at det nye forslaget vil innebære en 

større risiko for forskjellsbehandling og vilkårlighet enn dagens system, men sier det 

selvsagte at terskelen for når noen skal anses for utilregnelig vil være den samme for 

alle. Kjernen i mindretallets argument synes primært å være at man stoler på 

domstolene til å anvende reglene på en god måte, og kan synes å ikke være like 

bekymret for rettssikkerheten. 

3. Mindretallet påpeker at det er lovgiver som fastsetter vilkårene for når noen skal 

regnes som utilregnelig, og ikke domstolene. Det er riktig, men besvarer ikke 

innvendingen. Poenget til flertallet er at loven i stor grad overlater til domstolene å 

avgjøre når noen er utilregnelig, og at lovforslaget gir for få føringer her. Det kan være 

vanskelig for kandidatene å ta stilling til holdbarheten i dette argumentet, da man ikke 

har tilgang til proposisjonen hvor det er nærmere retningslinjer, og en reell vurdering 

av det materielle her ligger uansett utenfor oppgaven. 

4. Mindretallet kommenterer ikke poenget til mindretallet om sakkyndige, men det 

gjennomsyrer begrunnelsen deres at de ønsker å gi de sakkyndige en mindre rolle i 

vurderingen, og la mer være opp til domstolen. Kandidatene har ikke forutsetninger 

for å vurdere dette nærmere. 

Oppgaven ber også om en vurdering av om mindretallet kommenterer alle argumentene til 

flertallet. Dette kan enten gjøres ved fortløpende kommentering som over, eller i en 

avsluttende del. Spørsmålet kan være noe vanskelig, fordi vurderinger av om flertallet har 

«gode argumenter» kan prege om det overhodet er rimelig for mindretallet å besvare de 

konkrete argumentene (se punkt 4 over), noe som kan flyte over i hvorvidt man mener at 

mindretallet faktisk adresserer det konkrete argumentet. Med disse forbehold så besvarer så 



vidt jeg kan se mindretallet ikke argumentet om at lovendringen som sådan vil gjøre regelen 

mindre treffsikker (men flertallet begrunner ikke dette konkret med mer enn Riksadvokatens 

uttalelse, som mindretallet parerer) og svarer heller ikke direkte på spørsmålet om svekket 

rettssikkerhet (men presenterer sitt svar, som er tiltro til domstolene). 

I tillegg til poengene over kan det nevnes at mindretallet ikke kommenterer hvorvidt det vil 

være «uansvarlig» å vedta forslaget uten en alminnelig høring ved så viktige lovendringer. 

Oppgaven stiller noe uvanlige krav til kandidatene, ettersom de må analysere en tekst og 

identifisere argumenter på lovgivningsstadiet. Samtidig er innstillinger en kjent teksttype for 

kandidatene. Kandidatene må gis uttelling i den grad de er innom poengene over og klarer å 

identifisere relevante argumenter fra flertall og mindretall, samt behandler forholdet mellom 

flertall og mindretallets begrunnelse, noe som glir over i oppgave 1 b. 

Oppgave 1 b lyder: 

                «Pek på forskjellen i flertallets og mindretallets forståelse av rettskildebildet.» 

Oppgaven forutsetter at det er «en forskjell» i flertallet og mindretallets forståelse av 

«rettskildebildet». Det er ikke nødvendigvis helt enkelt for kandidatene å forstå hva oppgaven 

spør etter – i sin alminnelige betydning viser «rettskildebilde» til de rettskildefaktorene som 

gjør seg gjeldende ved løsningen av et rettslig spørsmål. I vår sak er det i stedet snakk om å 

vedta en ny lov, og forskjellige argumenter og hensyn som gjør seg gjeldende. 

En måte man kunne forstått oppgaven på, var da å identifisere forskjellene mellom flertallet 

og mindretallet av rettskildebildet gitt dagens rettstilstand, men jeg kan ikke se at denne 

kommer til uttrykk. Jeg antar derfor det er naturlig å forstå oppgaven slik at den spør om 

forskjeller i rettslige oppfatninger mellom fraksjonene, og det kan være er naturlig å sette 

dette i sammenheng med oppgave 2, som spør om rettslige standarder. En forskjell mellom 

flertallet og mindretallet er deres holdning til den rettslige usikkerheten som skapes ved å lage 

en helt ny regel som fraviker klart fra dagens medisinske prinsipp, og innfører et blandet 

prinsipp. Regelen vil åpne for flere rettslige vurderinger ved avgjørelsen av om noen er 

tilregnelige, selv om det kan trekkes frem at også dagens ordning hvor den sakkyndige 

rapporten er nærmest avgjørende også bygger på skjønnsmessige vurderinger, men disse er av 

en medisinsk, og ikke rettslig, karakter. Mens flertallet er skeptiske til å overlate denne nye 

diskresjonen (makten) til domstolene, gir mindretallet uttrykk for tillit til domstolene. 

Jeg viser for øvrig til neon av forskjellene mellom flertallet og mindretallets argumenter 

påpekt over under punkt 1 a. 

Det er mulig kandidatene vil slite med å forstå hva oppgaven ber om. Etter mitt skjønn bør de 

få et visst slingringsmonn ved besvarelsen. I den grad kandidatene diskuterer måter å forstå 

oppgaven på, og lander på et svar som gir grunnlag for en drøftelse av tema som hører til i 

metodefaget, bør det anses som relevante svar. Så lenge kandidatene klarer å identifisere 

forskjeller i det rettslige synet til fraksjonene, og bygger på fornuftige vurderinger, bør det gi 

uttelling som svar. Ettersom oppgaven kun ber om at kandidatene «peker på forskjellen» i 

bestemt form entall, bør svaret i utgangspunktet kunne gjøres kort (men naturligvis under 

forutsetning at man svarer på det spørsmålet man har tolket seg frem til). 



Som helhet er oppgave 1 noe utradisjonell, og kandidatene vil neppe ha øvd på den. Men det 

må forventes at kandidatene evner å identifisere og analysere argumenter i et konkret 

lovforarbeid og bruke dem i en sammenliknende drøftelse. Oppgaven vil ikke nødvendigvis 

tilgodese dem som har lært seg flest detaljer fra pensum, men det er heller ikke det eneste 

målet med eksamen.  

 

Oppgave 2 

Oppgave 2 a lyder: 

«Redegjør for hvilke fremgangsmåter man kan benytte for å fastsette rekkevidden av 

et prejudikat». 

Spørsmålet angår fremgangsmåter rettsanvendere kan benytte for å fastsette «rekkevidden av 

et prejudikat». Ettersom oppgaven ber om en «redegjørelse» bør kandidatene beskrive 

fremgangsmåtene, og i den grad kandidatene klarer å bruke eksempler for å illustrere 

poengene sine, må det vurderes positivt. Eksempler kan enten gå ut på hvordan man vil 

fastsetter rekkevidden av en konkret høyesterettsavgjørelse, eller eksempler på hvordan 

Høyesterett selv forholder seg til en tidligere avgjørelse. Det er relevante eksempler både i 

pensum og i doms- og kjennelsessamlingen. 

Ved besvarelsen av oppgaven kan kandidatene innledningsvis med fordel si noe kort om hva 

vi mener med et «prejudikat» og hva vi mener med «rekkevidden» av et prejudikat. 

Besvarelsen bør imidlertid ikke skli ut i en teoretisk drøftelse av prejudikatsbegrepet i norsk 

rett. Kandidater som på en fornuftig måte tematiserer problemene med å trekke en grense 

mellom å ta stilling til en doms formelle prejudikatvirkning og det å «bare» bruke den som et 

argument i en sak, bør honoreres. 

Tematikken er behandlet av Alf Petter Høgberg i kapittel 8 i pensumboken, og fastleggelsen 

av prejudikaters rekkevidde diskuteres særlig på sidene 274–281, under merkelappen 

«slutning». 

Det «tradisjonelle» svaret på spørsmålet om et prejudikats rekkevidde fremgår av Eckhoffs 

lærebok ved Jan Helgesen (2001) på side 165 følgende: 

i. Dommen er prejudikat for den rettsoppfatning som retten (eksplisitt) har bygget sitt 

resultat på (anført ratio decidendi). 

ii. Dommen er prejudikat for den generelle rettsoppfatning som dommen er et utslag av 

(konstruert ratio decidendi). 

iii. Dommens resultat blir et eksempel til etterfølgelse for likeartede saker i fremtiden 

(parallelltolkning/analogifunksjon) 

I den nye pensumboken har Høgberg i tillegg oppstilt følgende slutningsmåter: 

iv. Domsuttalelser som ikke var nødvendige for å begrunne dommens resultat (obiter 

dicta) 

v. Analogislutning fra dommens resultat 



Fremgangsmåtene over går ut på å fastsette positivt hvor langt et prejudikat rekker. Jeg leser 

Høgberg slik at vi også kan få innsikt i rekkevidden til et prejudikat ved å se på antitetisk 

slutning fra avgjørelsen, ved å ta i betraktning at ulike tilfeller bør behandles ulikt (punkt 

8.6.7). 

Høgberg kaller dette «funksjonsmåter». Hvis kandidatene bruker ordet, bør de forklare hva de 

mener med det, ettersom det så vidt jeg kjenner ikke er et innarbeidet begrep. Det betyr måter 

å bruke en avgjørelse på i et rettslig argument. 

Jeg har her fulgt disponeringen til Eckhoff og Høgberg, men det kan tenkes at noen 

kandidater behandler det å bygge på eksplisitte uttalelser fra avgjørelser sammen, og dermed i 

utgangspunktet ikke skiller mellom (i) og (iv). Det er greit, men kandidaten må vise at man er 

bevisst på distinksjonen likevel. 

Oppgaven ber om en «redegjørelse», men i den grad kandidatene påpeker utbredelsen av 

metodene i Høyesteretts praksis, og eventuelt nevner kritikk av dem (men bør ikke gå dypt 

inn i dem), bør det telle positivt. 

Noen nyanser ved hovedkategoriene (i) til (v) bør diskuteres, men kandidatene bør stå nokså 

fritt ved hva de fremhever, så lenge det er fornuftig. 

For eksempel kan det nevnes at en forutsetning for (i) er at dommen eksplisitt uttrykker en 

nokså generell rettssetning. I pensumboken ligger hovedvekten på å problematisere hvordan 

man finner frem til rettssetningen ved flere begrunnelser, men det er ikke nødvendig å gå inn 

på det i oppgaven. Ved anvendelse av metode (ii) bygger man ikke på en rettssetning, men 

undersøker heller hvilken regel avgjørelsen bygger på. Det kan være mer uenighet om hva 

som er det riktige konstruerte ratio decidendi, og funksjonsmåten er mindre vanlig i norsk rett 

enn (i). I pensumboken er det imidlertid flere gode eksempler på dette i norsk rett kandidatene 

kan nevne. Kandidatene bør kunne beskrive at begrunnelsen for (iii) er det grunnleggende 

poenget at like tilfeller skal behandles likt, men at domstolene sjeldent vil begrense seg til kun 

å vise til et likt tilfelle, men snarere vil gi en begrunnelse ut fra en regel som gir resultatet. 

Dette gjelder i alle fall for Høyesterett (hvis spørsmålet er enkelt fordi to saker er så like, vil 

det uansett ikke komme for Høyesterett). 

I relasjon til å bruke uttalelser obiter dicta, (iv), kan kandidatene problematisere akkurat hva 

vi mener med det (se sensorveiledning til eksamen i JUS4111 høsten 2018), men må få frem 

at det handler om at Høyesterett uttaler seg om rettsforhold uten at det er nødvendig for å 

begrunne sakens resultat. Her kan man med fordel nevne at skepsisen til å bygge på uttalelser 

obiter dicta nok har avtatt i nyere tid. Og kandidatene må se forskjellen på (iii) og (v) ved at 

sistnevnte handler om analogislutninger fra en rettssetning i en avgjørelse, og ikke 

analogislutninger fra et faktum. Se lærebokens omtale av Rt. 1957 s. 778 på side 279 for 

eksempel på (v). 

Kreative studenter kan tenke seg å finne på flere kategorier av svakere slutninger, som at man 

utleder argumenter av at Høyesterett i en avgjørelse ikke har lagt vekt på et konkret moment, 

og dermed at dette momentet i en liknende sak ikke skal ha betydning for dannelsen av en 

rettsregel (antitetisk tolkning av deler av begrunnelsen i avgjørelsen). Her finnes det sikkert 

flere muligheter. 



Oppgaven bør gi spillerom for å trekke frem eksempler og belyse bruken av høyesteretts 

uttalelser på nyanserte måter. Gode kandidater vil kunne få mye ut av drøftelsen. Her må 

sensorene vurdere kvaliteten på drøftelsen, uten at det er lett i en sensorveiledning å gi 

nærmere retningslinjer. 

Oppgave 2 b lyder: 

«Redegjør for hva det siktes til med rettslige standarder, bruk eksempler, blant annet 

fra Innst. 296 L (2018–2019) s. 8–11.» 

Oppgaven etterspør en redegjørelse for hva det siktes til med rettslige standarder. Tematikken 

er behandlet i Knut Bergos bidrag til pensumboken på side 207–210, samt i Anders Løvlies 

bidrag på side 141–142, og kandidatene bør være kjent med hovedtrekkene i begrepet 

uavhengig av lærebokens drøftelser. Tematikken faller klart innenfor pensum, men kan ikke 

sies å være sentral. 

Begrepet ‘rettslig standard’ har ikke et helt presist innhold, og det kan være noe vanskelig for 

kandidatene å lande på en definisjon. Som et minstekrav må kandidatene påpeke at vi med 

rettslige standarder sikter til rettsregler som har et skjønnsmessig innhold som vil kunne endre 

seg med samfunnsforholdene. Pensumbokens behandling av temaet nevner forskjellige sider 

ved rettslige standarder som kandidatene bør ha kjennskap til: 

1. Ragnar Knophs forståelse av rettslige standarder som regler som gir anvisning på en 

målestokk utenfor retten (en ekstern standard). 

2. Nils Kristian Sundby som fremhevet de rettslige standardenes avveiningspreg, med 

momenter og retningslinjer for utøvelsen av skjønnet ved avveiningen. 

3. Bergos egen teori om familielikhet og «sammenliknende metode» som innfallsvinkel 

til forståelsen av rettslige standarder. 

4. Løvlies vektlegging av at de rettslige standardene forutsetter stillingtaken til 

verdispørsmål. 

Det er ikke alltid klart om teoretikere som diskuterer rettslige standarder lanserer teorier om 

samme fenomen, ei heller om fremstillingene er ment å gi en fullstendig 

beskrivelse/definisjon av begrepet, eller er ment å få frem noen (blant flere) særegenheter ved 

rettslige standarder. 

For kandidatenes del bør dette gi et visst spillerom, men de gode kandidatene vil drøfte 

forskjellige sider ved de rettslige standardene i tråd med poengene i punkt (1)-(4) over. 

Kandidater som foretar en utvikling eller presisering av begrepet ‘rettslig standard’ gjennom å 

holde det opp mot forskjellige teorier og kritiserer dem, må få uttelling. 

Det er naturlig at kandidatene er mest komfortable med Bergos begrep om rettslige standarder 

som begreper som legger opp til en skjønnsmessig sammenlikning av kjente prototyper med 

nye tilfeller etter mer eller mindre fastsatte momenter. 

Kandidatene bes eksplisitt om å kommentere Innst. 296 L (2018-2019). Poenger i den 

sammenheng er for det første at bestemmelsen må kunne sies å vise til en standard utenfor seg 

selv, nemlig rettspsykiatriens sakkyndige vurderinger av tilregnelighetsspørsmålet. 

Kandidatene må imidlertid se at et mål med lovendringen er at den rettspsykiatriske 

vurderingen ikke vil være avgjørende for spørsmålet om tilregnelighet. Et mål med 



lovendringen er at domstolen skal stille seg mer uavhengig av de sakkyndiges vurdering, og 

foreta en selvstendig – rimelighetsorientert, moralsk – vurdering av om tilfellet er av en slik 

karakter at den som har utført den straffbare handlingen kan holdes ansvarlig. Det fremgår 

også av både flertallet og mindretallets uttalelser i innstillingen at et mål med lovendringen er 

at flere – i alle fall ikke færre – skal holdes ansvarlige. Det er nærliggende å forstå dette som å 

bygge på moralske vurderinger som domstolen skal bygge på ved anvendelse av den nye 

regelen. 

Videre fremgår det av lovteksten at vurderingen skal være avveiningspreget, ved at ny § 20 

tredje ledd fastslår at det ved utilregnelighetsvurderingen «skal det legges vekt på graden av 

svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne», men altså at dette ikke er en uttømming av 

alle momenter. Lovteksten inneholder heller ingen retningslinjer for utøvelsen av skjønnet. 

Det fremgår videre av forarbeidene slik de kommer til uttrykk i innstillingen at det vil være 

opp til domstolen å fastlegge det endelige innholdet og tegne opp linjene for den videre 

praktiseringen og forståelsen av lovteksten. Kandidater som ser at vårt begrep om 

tilregnelighet trolig blant annet bygger på sammenlikninger med kjente tilfeller (familielikhet) 

bør få uttelling. 

Det er også naturlig å anta at vurderingen av hvem som er å anse som tilregnelig vil kunne 

endre seg med tiden. Både gjennom ny medisinsk kunnskap, f.eks. om hva psykoser og andre 

sinnslidelser faktisk innebærer, og endrede moralske vurderinger av hvem som kan holdes 

ansvarlig. 

Her kan kandidatene vise tilbake til oppgave 1b, og eventuelt plukke opp en drøftelse av 

mulige forskjeller på flertall og mindretall i innstillingen forstått ut fra forskjellige syn på 

utilregnelighetsbegrepet som rettslig standard om det ikke er gjort tidligere. Om drøftelsen 

plasseres her eller over er ikke av betydning. 

Det er mange eksempler på rettslige standarder å ta av, og kandidatene bør vurderes på hva de 

får ut av interessante drøftelser om eksemplene, og om de er egnet til å få frem de forskjellige 

sidene av rettslig standard-begrepet. 

Oppgave 2 c lyder: 

                «Vurder muligheten for prejudikatsvirkninger under rettslige standarder.» 

Oppgaven kombinerer tematikken i oppgave a og b. Det innebærer at man i sensuren ikke bør 

være streng på hvor forskjellige poenger behandles, så lenge de blir med i oppgave 2 samlet. 

Så vidt jeg kan se er ikke temaet direkte behandlet i pensum, og oppgaven stiller dermed visse 

krav til selvstendighet. Det er et krav at kandidatene evner å reflektere med den kunnskapen 

de har. 

Det vil være flere måter å disponere oppgaven på, og denne veiledningen søker ikke å 

beskrive alle sammenstillingene av tema. Én tilnærming til oppgaven ville vært å se på alle 

funksjonsmåtene beskrevet i oppgave 2 a, og vurdert deres interaksjon med rettslige 

standarder. Det vil skape mange kombinasjoner, hvor ikke alle vil være interessante. Jeg har 

derfor valgt å ta tak i noen av karakteristikkene til rettslige standarder, og diskutert dem i lys 

av prejudikatsvirkningen tradisjonelt forstått. 



Kandidatene bør identifisere spenningen som oppgaven bygger på: Rettslige standarder mer 

ment å utvikle seg med samfunnet, kan vise til en ekstern standard og man vil ofte bygge på 

likhetsbetraktninger når man anvender dem. Alle disse poengene bør gi opphav til refleksjon 

rundt prejudikatsvirkningen. 

Siden rettslige standarder kan gi anvisning på at det skal foretas en vurdering basert på 

målestokker som er eksterne til retten (snevert forstått – den eksterne standarden blir del av 

retten når den inngår i en rettslig regel), kan en spørre hvilke prejudikatvirkninger en rettslig 

avgjørelse vil ha. Høyesterett kan ikke gjennom et prejudikat avgjøre hva «god 

forretningsskikk» er, og heller ikke avgjøre hvor grensen går for «hva folk flest aksepterer og 

ikke av seksuelle ytringsformer» (Rt. 2005 s. 1628). Men kandidatene bør se at prejudikatet 

kan avgjøre hvilken ekstern målestokk som skal gjelde. En avgjørelse kan også fastsette 

hvordan resultatet av den eksterne standarden eventuelt skal inngå i en helhetsvurdering under 

et rettslig vurderingstema. Et annet alternativ er at avgjørelsen gir retningslinjer for med 

hvilke metoder man skal vurdere om den eksterne standarden er oppfylt. Dersom kandidatene 

trekker frem dette, kan de med fordel diskutere om retningslinjer for bevisvurdering er et 

resultat av prejudikatsvirkning i tradisjonell forstand. 

Videre skaper fleksibiliteten, eller den samfunnsutviklende, karakteren til de rettslige 

standardene visse spørsmål i tilknytning til prejudikatvirkningen. Den enkle måten å forstå et 

prejudikat på, er at det avgjør om retten tilsier resultat a eller b. Men rettslige standarder skal 

utvikle seg med samfunnet, slik at prejudikater som gjelder for rettslige standarder ikke vil 

kunne avgjøre et typetilfelle for all fremtid. Men prejudikater vil kunne avklare innholdet i 

den rettslige normen nærmere, som da vil måtte holdes opp mot en konkret sak. For eksempel 

kan Høyesterett gjennom sine avgjørelser av hva den alminnelige culparegelen innebære sies 

å avklare hvordan en uaktsomhetsvurdering skal gjennomføres, uten at det fastlåser den 

rettslige standarden til en tid og et sted. Og dersom lovteksten bruker ordet «forsvarlig» kan 

ikke den rettslige normen Høyesterett oppstiller fjerne den skjønnsmessige, samfunnsrelative 

forståelsen av hva som er å anse som «forsvarlig», men kan vise til hva som er relevant for å 

avgjøre dette. I den konkrete enkeltsaken vil man måtte foreta en skjønnsmessig subsumsjon. 

Her er det en interessant spenning mellom behov for rettsavklaring og å ta rettslige standarder 

på alvor kandidatene kan få noe ut av. 

Bergos poeng om at vi bør tilnærme oss avgjørelsen av subsumsjon under rettslige standarder 

basert på sammenliknende metoder har også konsekvenser for prejudikatvirkningen. Det retter 

tanken mot at parallelltolkningsfunksjonen som Høgberg beskriver kan få større betydning her 

enn andre steder, ved at resultatet i tidligere avgjørelser holdes opp mot et nytt tilfelle. Her 

kan kandidatene nevne forholdet mellom parallelltolkningsfunksjonen og Høyesterett som 

prejudikatsdomstol, hvor domstolen tilsynelatende legger stor vekt på egne eksplisitte 

uttalelser og målet synes å være å formulere generelle rettssetninger (anførte ratio decidendi) 

som skal avklare retten fremover. Dette gir mindre plass til at Høyesterett tar inn saker for å 

gjennomføre parallelltolkninger av faktum. Men for underliggende domstoler, og andre 

rettsanvendere, kan dette være en viktig side av dommers prejudikatvirkning under rettslige 

standarder. 

Samlet sett bør oppgaven gi gode forutsetninger for interessante drøftelser om forholdet 

mellom prejudikatsvirkning og rettslige standarder. Gode kandidater vil kunne trekke inn 

eksempler og drøfte forholdet mellom en dynamisk rett og Høyesterett som søker 

rettsavklaring og rettsutvikling – de rettslige standardene setter rett og slett en stopper for 

hvor mye avklaring man kan – og bør – foreta gjennom prejudikater i dag. Kandidater som ser 



de underliggende spørsmålene og har gode drøftelser, må honoreres. Svakere kandidater vil 

trolig slite med å se de underliggende spørsmålene, og hvis noen kandidater ikke skulle ha 

god oversikt over hva rettslige standarder er i oppgave 2 b, så vil det bli «følgefeil» og lite 

spiker å koke suppe på. 

 

Bedømmelsen av besvarelsene  

Eksamenssituasjon er utfordrende for kandidatene. Eksamensoppgaven besvares innenfor 

rammer som begrenser mulighetene for dyptgående analyser og detaljert rettskildebruk. 

Sensorene må foreta en helhetlig bedømmelse av hver enkelt besvarelse. Til en viss grad må 

den enkeltes prestasjon også ses i lys av det generelle prestasjonsnivået. Evnen til refleksjon 

og selvstendighet fremheves i retningslinjene for karaktergivning i juridiske fag. Metodiske 

ferdigheter, språkbruk og evne til logisk strukturering står også sentralt. Men kunnskap om 

fagområdene er selvsagt viktig. Jeg har antydet noen hovedtemaer over, og hvordan 

behandlingen av dem kan spille inn i vurderingen. 

Oppgave 1 er ikke en tradisjonell oppgave, men eksamensoppgavene i JUS4111 har de siste 

årene vært utformet på måter som krever selvstendighet og refleksjon av studentene. En del 

studenter vil kunne ha problemer med å forstå helt hva oppgavene spør om, eventuelt lure på 

om de har forstått oppgaven. En risiko er at kandidater i oppgave 1 som ikke helt ser hva 

oppgaven spør etter, eller opplever å ha lite å skrive, vil skrive utenfor oppgaven. Dette bør 

ikke gi selvstendig trekk, men bør også kun premieres dersom det kaster lys over tema for 

oppgaven forsvarlig forstått. Noe annet vil være uriktig overfor dem som holder seg til 

oppgaven, og skriver kortere. 

Oppgave 2 omhandler tradisjonelle tema, og bør gi gode muligheter for å skille på 

kandidatene. Det kan forventes at noen kandidater vil slite med å treffe på definisjonen av 

rettslige standarder, men så lenge man fanger deler av definisjonen så må det gi noe uttelling. 

Om man skal forsøke å antyde en vekting mellom oppgavene, bør oppgave 2 teller noe mer 

enn oppgave 1, både fordi den inneholder flere spørsmål og trolig gir større mulighet til å vise 

metodisk kunnskap. Det vil være vanskelig å få full uttelling på oppgave 2 b og c for dem som 

ikke har merket seg pensumbokens behandling av rettslige standarder. Samtidig er rettslige 

standarder et gjennomgangstema i juridiske fag, og bør være kjent for alle på en slik måte at 

man kan benytte en definisjon og resonnere med utgangspunkt i den. 

Til syvende og sist vil karaktersettingen avgjøres på grunnlag av en bredere vurdering av 

helhetsinntrykket i kandidatens prestasjon. Dette viktige signalet til sensuren kan det være 

greit nevne til slutt, ikke bare som påminnelse til sensorene, men også fordi det er viktig at 

kandidatene ikke blir forledet til å tro at oppskriften på en god karakter er å følge innholdet i 

en sensorveiledning. 

Av Tomas Midttun Tobiassen  

 
 

 


