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Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013 

 

 

Pensum og læringskrav 

Pensum i metodelære er  

 

Torstein Eckhoff, Rettskildelære (5. utgave ved Jan Helgesen). Følgende deler av boken er 

ikke pensum: Kapittel 3 IX, 9, 10, 11 og 12. 

 

og 

 

Erik Boe, Rettskildelære under debatt. Følgende deler av boken er pensum: Kapittel 3, 12, 

14, 15, 16, 17 og 19. 

 

Fra læringskravene hitsettes: 

 

”Studenten skal ha god forståelse av: 

 

 prinsippene om rettskildefaktorenes/argumentenes gyldighet («relevans»),  

 tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen) og  

 deres vekt («harmonisering») 

 

Av disse tre problemstillingene er den siste den helt sentrale og vektlegges særlig i 

metodestudiet.” 
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Oppgave 1: Redegjør for hvilke problemer som kan oppstå ved slutning fra 

lovtekst 

Spørsmålet angår klassiske problemstillinger i metodelæren, som er godt dekket i pensum 

(Eckhoff kapittel 2, særlig s. 54–62). Det kreves god forståelse av slutningsprosessen.  

 

Oppgaven forutsetter ikke en klargjøring av hva det i sammenhengen siktes til med ”lovtekst”, 

selv om uttrykket gjerne brukes i videre forstand i rettskildelæren enn i annen juridisk språkbruk 

(se herom Eckhoff s. 39). Men det er selvfølgelig fint om kandidatene presiserer dette – særlig 

dersom de senere i drøftelsen bruker eksempler som angår slutninger fra annet enn formelle 

lover. 

 

Det er problemene som kan oppstå når man skal forsøke å utlede et argument fra lovteksten selv – 

slutningsprosessen – som det spørres etter. Det må føre til trekk om kandidatene også tar for seg 

spørsmål som angår avveiningen mellom slutninger fra lovens ordlyd og slutninger fra andre 

rettskildefaktorer, f.eks. spørsmålet om loven skal tolkes innskrenkende eller utvidende pga. 

lovformålet.  

 

Det viser seg at mange studenter tar for seg problemer som strengt tatt referer til 

tolkningsprosessen i vid forstand, herunder harmoniseringsprosessen. Dette kan skyldes at 

slutningsbegrepet bare i begrenset grad er utlagt i den anbefalte hovedlitteratur, samt forhold ved 

undervisningen. Ettersom dette gjelder svært mange studenter, er det grunn til å anta at 

oppgaveformuleringens ordlyd kan tolkes videre enn først antatt. Det bør derfor utvises 

moderasjon ved å la denne feil føre til omfattende trekk. Det er imidletid ingen tvil om at det å 

fremstille slutningsresultatene ikke innebærer en optimal besvarelse av oppgaven. 

 

 

Videre spør oppgaven bare om en oversikt over de problemene som kan oppstå. Det er ikke 

nødvendig for kandidatene å ta opp hvordan rettsanvenderen skal gå frem for å løse slike 

tolkingsproblemer. Det må være greit om kandidatene kommer inn på dette – Eckhoff selv 

behandler til dels enkelte strategier i forbindelse med fremstillingen av tolkingsproblemene, f.eks. 

på s. 55 – men noe krav for å gi et fyllestgjørende svar på oppgaven er det ikke. 
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Eckhoff peker i sin lærebok på følgende slutningsproblemer:  

 

1) Lovverkets fragmentariske karakter kan gjøre det krevende å få oversikt over alle 

relevante lovbestemmelser, og ta stilling til hvordan disse skal tilpasses hverandre. 

2) Lovteksten kan være ufullstendig, ettersom loven ikke alltid tar mål av seg til å løse alle 

tenkelige problemstillinger som kan oppstå innenfor lovens anvendelsesområde.  

3) Lovteksten kan inneholde vage ord (enkelte vil kanskje – i tråd med metodepensum på de 

tidligere avdelingene – referere til dette som ”ord med flytende ordgrenser”). 

4) Lovteksten kan inneholde flertydige ord, dvs. ord som kan ha to eller flere atskilte 

betydninger.  

5) Flertydighet kan også forekomme på setningsnivå, ettersom det ikke alltid er klart hvilke 

ledd i en setning som hører sammen.  

6) Variasjoner i språkbruken mellom grupper av mennesker eller over tid kan stille 

rettsanvenderen overfor et valg mellom ulike sett med språknormer. Det kan f.eks. være 

tale om å velge enten den allmennspråklige betydningen til et uttrykk, eller en avvikende 

betydning som brukes innenfor et bestemt fagfelt. Spørsmålet kan også være om man skal 

holde seg til språknormene på det tidspunktet loven ble gitt, eller om man skal ta hensyn 

til at ordenes betydning senere er endret. 

 

Kandidatene behøver ikke å følge Eckhoffs systematikk, og det kan heller ikke kreves at de skal 

komme inn på alle punktene som er nevnt ovenfor. Det må imidlertid kunne forventes at 

kandidatene behandler de problemene som er behandlet i punkt 3, 4 og 5 ovenfor.  

 

Noen kandidater vil formodentlig også være kjent med annen litteratur som behandler oppgavens 

problemstilling. Jeg nevner særlig at flere av tolkingsproblemene er behandlet av Alf Petter 

Høgberg, I språkets bilde (som er pensum til ex.fac. på 2 avdeling) og Eivind Kolflaath, 

”Flertydige lovtekster”, Lov og rett 2004 s. 464 flg. Begge fremstillingene knytter 

tolkingsproblematikken til den semantiske grunninndelingen mellom term, begrep og fenomen. 

Kandidater som er kjent med skillene og bruker dem i behandlingen av tolkingsproblemene, må 

gis god uttelling for det. 
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Oppgave 2: Om den rettskilemessige vekten av Høyesteretts avgjørelser 

Også dette er en klassisk problemstilling. Den er godt dekket hos Eckhoff i kapittel 7, særlig s. 

159–186 (men fremstillingen her tar også opp en del andre spørsmål som det ikke er grunn til å 

trekke inn i besvarelsen). Det kreves god forståelse av harmoniseringsprosessen. 

 

Vekten av Høyesteretts avgjørelser vil dels avhenge av trekk ved avgjørelsen selv (f.eks. hvorvidt 

den er enstemmig), dels det øvrige rettskildebildet (f.eks. hvorvidt loven er endret etter at 

avgjørelsen ble avsagt). Det er kun førstnevnte problemstilling som oppgaven legger opp til at 

kandidatene skal drøfte; avgjørelsens ”egenvekt”, om man ønsker å bruke et slikt begrep (se 

drøftelsen av egenvektsbegrepet hos Eckhoff s. 28). Kandidater som skriver om avveiningen 

mellom slutninger fra Høyesteretts avgjørelser og slutninger fra andre rettskildefaktorer, bør 

imidlertid ikke trekkes bare av den grunn. Men dersom fremstillingen av ulike 

avveiningssituasjoner går på bekostning av en dekkende beskrivelse av hva som påvirker 

avgjørelsenes ”egenvekt”, må det føre til trekk.  

 

Det ligger utenfor oppgaven å behandle hvordan Høyesteretts rettsskapende virksomhet henger 

sammen med vekten av Høyesteretts avgjørelser (domstolens rettsskapende virksomhet behandles 

i Eckhoff kapittel 8). Men kandidater som kort nevner sammenhengen, bør gis et lite pluss. 

 

Lærebokens kapittel om rettspraksis’ betydning som rettskildefaktor, innledes med en drøftelse 

av prejudikatbegrepet. Det kan ikke kreves at kandidatene kommer inn på dette. Særlig hensett til 

at læreboken selv problematiserer om dette er en heldig begrepsdannelse, må det etter min 

mening også aksepteres at kandidatene ikke benytter begrepet ’prejudikat’ i drøftelsene. De som 

velger å gjøre det, må imidlertid forholde seg korrekt til Eckhoffs begrepsdannelse (jf. herom 

nedenfor), eventuelt begrunne hvorfor de legger til grunn en annen forståelse. 

 

Kandidatene kan gjerne ta utgangspunkt i at avgjørelser fra Høyesterett har stor rettskildemessig 

vekt; Eckhoff formulerer dette dit hen at Høyesteretts prejudikater er ”noe nær bindende for alle 

andre enn Høyesterett selv” (s. 160), hvilket vil si at ”[i]ngen andre rettskildefaktorer har så stor 

vekt som en høyesterettsdom når den direkte avgjør et tolkingsspørsmål” (s. 161).  
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I forlengelsen av dette kan kandidatene komme inn på skillet mellom ulike slutninger man kan 

trekke fra en høyesterettsavgjørelse: anført og konstruert ratio decidendi, parallelltolkinger, 

analogi og obiter dicta (s. 165–175). Læreboken legger til grunn at det bare er de tre førstnevnte 

slutningene – og da særlig det som hører til avgjørelsens anførte ratio decidendi – som kan regnes 

som en del av ”prejudikatet”, dvs. som skal tillegges meget stor vekt. Dette synspunktet har som 

kjent blitt satt under debatt i nyere tid, herunder særlig spørsmålet om obiter dicta nødvendigvis 

må tillegges (langt) mindre vekt. Debatten skyldes særlig at Høyesterett i økende grad har sett det 

som sin oppgave å stake ut kursen for rettsutviklingen, også ut over de spørsmål som den 

konkrete saken reiste. Det har medført en hyppigere bruk av obiter-uttalelser, samt at disse 

gjennomgående er mer omfattende og gjennomtenkte enn hva som var tilfelle tidligere. 

Kandidater som viser at de er kjent med denne diskusjonen må gis uttelling for det. 

 

Av andre vektmomenter som Eckhoff fremhever, nevner jeg særlig: 

 

1) Hvorvidt avgjørelsen er avsagt av Høyesterett i plenum (Eckhoff s. 179). Synspunktet kan 

formodentlig generaliseres: Storkammeravgjørelser – som jo ikke fantes da læreboken ble 

skrevet – veier tyngre enn avdelingsavgjørelser, som igjen veier tyngre enn avgjørelser fra 

ankeutvalget (tidligere kjæremålsutvalget). Det siste har uttrykkelig støtte i Rt. 2013 s. 

848 avsnitt 21. 

2) Avgjørelsens alder: Helt ferske og meget gamle avgjørelser skal tillegges mindre vekt. 

Også dette synspunktet er som kjent satt under debatt i nyere tid, se Marius Stub og Runar 

Torgersen, ”Om den såkalte vinregelen i prejudikatlæren”, Lov og rett 2007 s. 490 flg., 

med replikk fra Hans Petter Graver i Lov og rett 2007 s. 631 flg. og tilsvar fra 

Stub/Torgersen i Lov og rett 2008 s. 126 flg. Kandidater som er kjent med diskusjonen og 

argumentene må premieres. 

3) Om avgjørelsen er avsagt under dissens, og i tilfelle hvor skarp dissens.  

4) Om det er tale om én eller flere avgjørelser, og om de(n) har dannet grunnlag for en 

festnet rettsoppfatning som også gjenspeiler seg i andre rettskilder (lover, forarbeider, 

etc.).  
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5) Om man befinner seg på et rettsområde hvor forutberegnelighetshensyn er særlig 

tungtveiende, og om endringen er til gunst eller skade for berørte privatpersoner.  

 

Det kan ikke kreves at kandidatene nevner alt dette. Det sentrale må være å få frem at 

Høyesteretts avgjørelser som regel må tillegges stor vekt, men at slutningstypen – anført ratio, 

obiter dicta osv. – kan tenkes å få betydning, og for øvrig peke på noen av de øvrige 

omstendighetene som kan virke inn. 

 

Mange studenter kommer inn på de momenter som fremheves ovenfor, dog i en annen 

rekkefølge. Dette kan være helt akseptabelt. 

 

 

Vurdering 

Oppgaven gjelder sentrale spørsmål i rettskildelæren, som er godt dekket i pensum. De aller 

fleste kandidatene burde således ha nok å skrive om. Oppgaven byr heller ikke på vanskelige 

avgrensningsspørsmål. Derimot må det ved sensuren iakttas at kandidatene bare har to timer til 

disposisjon per oppgave, samtidig som det er nok å si om hvert spørsmål til at man kunne ha viet 

en hel eksamensdag til ett av dem. Dette må naturligvis ha betydning for hvilke krav man kan 

stille til besvarelsenes utførlighet og bredden i eksempeltilfanget. Samtidig er det å disponere 

tiden noe av det kandidatene skal testes i ved eksamen, slik at åpenbar tidsnød ikke kan anses 

særlig formildende i sensuren. Konsise fremstillinger med vekt på hovedlinjene må derimot 

premieres. Jeg har ovenfor gitt indikasjoner på hvilke poenger som kandidatene i alle tilfeller 

burde trekke inn. 

 

Ved bedømmelsen må det – her som ellers i metodefaget – legges stor vekt på om kandidatene 

klarer å utdype de teoretiske poengene med praktiske eksempler fra rettspraksis el. l. Kandidater 

som gjør bruk av egne eksempler, eller i det minste eksempler som ikke er løftet direkte ut av 

Eckhoffs lærebok, må gis uttelling for det. Likeledes må man premiere kandidater som på en 

innsiktsfull måte stiller spørsmål ved noen av trosartiklene i Eckhoffs fremstilling, gjerne på 

bakgrunn av diskusjonene i litteraturen. 
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Sensorveiledningen er skrevet uten at noen besvarelser er lest, og vil eventuelt bli korrigert ut fra 

det som fremkommer under sensormøtet. 

 

Mange studenter får mer ut av oppgave 2 enn oppgave 1. Denne er også bedre egnet til å skille 

mellom kandidatene. Selv om begge oppgavene er angitt å ha to timers varighet, er det ingenting 

i veien for å la oppgave 2 telle noe mer enn oppgave 1 for den endelige karakterfastsettelse. 

 

 

 

Thomas Frøberg 

Oslo, 18. september 2013 


