
 

JUS4111 - Sensorveiledning  

JUS4111 - Metode og Etikk 

1. Innledende bemerkninger 

Oppgaven er todelt, og består av en etikkdel med beregnet tidsbruk 2 timer og en metodedel med beregnet 

tidsbruk 2 timer. De to delene er uavhengige av hverandre, og vil derfor behandles hver for seg her. Som et 

klart utgangspunkt må delene veie like mye ved karaktersettingen. 

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

treffe vedtak om karakter. Formålet er å gi sensorene informasjon om oppgavens innhold og noen 

retningslinjer for sensurarbeidet. En sensorveiledning gir ikke autoritativt 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. 

2. Del I Etikk 

2.1 Om oppgaven, læringskrav og pensum 

Etikkdelen består av en praktikumsoppgave med tre spørsmål, hvor spørsmål 1 skal løses på bakgrunn av 

et vedlegg med utdrag fra etiske retningslinjer for medarbeidere i påtalemyndigheten. Spørsmål 2 og 3 skal 

løses på bakgrunn av den etiske refleksjonen studentene skal ha opparbeidet seg i løpet av studiet generelt 

og faget spesielt. 

Læringskravene i etikkdelen av faget er knappe. Studentene skal ha «god kjennskap» til hvilke etiske regler 

og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner. Ferdighetskravet som er relevant for denne 

eksamenen lyder: «Studenten skal i aktuelle situasjoner reflektere over mulige etiske utfordringer i 

juristrollen og hvorfor det både er etisk riktig og i det lange løpe faglig klokt å følge yrkesetiske normer.» 

Hovedlitteraturen i faget fremgår av fagets hjemmeside, men meg bekjent er ikke de konkrete 

problemstillingene i oppgaven behandlet der. Det er avholdt forelesninger og obligatorisk kurs i faget. For 

benyttet undervisningsmateriell, se her. Jeg har fått opplyst at etiske retningslinjer for medarbeidere i 

påtalemyndigheten har vært del av forelesningene og ble benyttet ved besvarelsen av et par av oppgavene 

i den obligatoriske undervisningen. Det kan likevel ikke forventes at studentene er særlig godt kjent med 

disse. Imidlertid er Etiske retningslinjer for statstjenesten del av det formelle pensum i faget. Ansatte i 

påtalemyndigheten er statsansatte, og er underlagt disse, og det er henvist til dem i de særskilte 

retningslinjene for påtalemyndigheten. Etiske retningslinjer for statstjenesten inngår i Hjelpemiddelshefte for 

JUS4111 som studentene kan ha med på eksamen. 

Det er også verdt å nevne innledningsvis at faktum fremstår inspirert av virkelige hendelser. Studentene bør 

derfor nokså raskt kunne tilegne seg faktum, og det kan tenkes at noen har vurdert og diskutert etiske 

spørsmål i forbindelse med saken tidligere, og kanskje noen så at det var nærliggende etter VG-artikkelen 

om eksamen i sjørett inspirert av Helge Ingstad-ulykken. Når virkelige hendelser danner utgangspunktet for 
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en eksamen kan kandidatenes forforståelse av saken prege besvarelsen, men her er spørsmålene ikke i 

særlig grad knyttet opp mot den konkrete, faktiske hendelsen, slik at det faktum at oppgaven er basert på 

en faktisk hendelse neppe har betydning i noen retning. 

Oppgaven krever etisk refleksjon, og det bør være mulig for studentene å få en del ut av drøftelsene. 

Kandidatene bør være kjent med praktikumsformen, men oppgaveformen er noe friere enn en alminnelig 

praktikumsoppgave. Oppgavens faktum er nokså omfattende, og det vil ta en viss tid å lese de etiske 

retningslinjene for medarbeidere i påtalemyndigheten. Med omtrent to timer til å besvare oppgaven har 

kandidatene derfor ikke mye tid. Kandidatene bør stå nokså fritt til å disponere besvarelsen mellom de tre 

oppgavene avhengig av hvor de har mest å si, men må innom noen grunnleggende ting i alle oppgavene. 

Jeg kommer tilbake til betydningen av dette for den samlede bedømmelsen i punkt 4 nedenfor. 

Spørsmål 1 

Oppgaven lyder: 

1. Analyser og vurder holdbarheten av statsadvokat Sæther og riksadvokat Busks ulike argumenter 

for at profesjonsetikken ikke ga veiledning for valg av fremgangsmåte i saken mot Kirkerud. 

Oppgaven handler grunnleggende sett om hvilken betydning og rolle etikken og etiske retningslinjer har i 

profesjonsutøvelsen. Oppgaven inviterer ikke til en innledende, abstrakt drøftelse av dette løsrevet fra den 

konkrete oppgaven. Synspunktene bør knyttes til de konkrete argumentene, men det kan være verdt å 

understreke hvilket ansvar som påhviler ansatte i påtalemyndigheten gjennom den makten de besitter, som 

stiller høye krav til etisk refleksjon og utøvelse av yrket. 

Oppgaven ber både om en «analyse» og en «vurdering» av Sæther og Busks argumenter for at 

profesjonsetikken ikke ga veiledning for valg av fremgangsmåte i saken. En naturlig disponering av 

oppgaven vil være å først behandle Sæthers argumenter og så Busks, men det er ikke noe i veien for å 

sambehandle dem om det gir en ryddig drøftelse. 

Oppgaveteksten gir kandidatene hint om at man bør identifisere de «ulike argumentene» for å analysere og 

vurdere dem. «Analyse» knyttes ofte til en redegjørelse eller klargjøring av innholdet i argumentet, mens i 

en «vurdering» vil det være mer åpent for å karakterisere argumentet og gi en begrunnet oppfatning om 

argumentet det. Grenseflaten mellom disse øvelsene er ikke skarp, og det er ikke nødvendig dele opp 

drøftelsen etter «analyse» og «vurdering». 

Kandidatene kan derfor med fordel identifisere argumentene først. Drøftelsen bør fokuseres mot å 

analysere argumentene for at profesjonsetikken ikke ga veiledning for valg av fremgangsmåte i den 

konkrete saken, men det bør være et visst rom for å drøfte eventuelle andre etiske problemstillinger 

kandidatene identifiserer i Sæther og Busks argumenter. 

Argumentene kan nok inndeles forskjellig, og man kan ha litt forskjellig syn på hva som er selvstendige 

argumenter. 

Jeg har identifisert følgende argumenter fra statsadvokat Sæther: 

i. De etiske retningslinjene er noen ganger til hjelp, men de kunne ikke gi veiledning i Sjøbergs tilfelle 

ii. Valget innenfor de detaljerte rettsreglene kan ikke bero på luftig etisk spekulasjon fordi retningslinjene 

er uklare. Når verken jussen eller etikken gir et klart svar, er det uetisk ansvarsfraskrivelse å henvise til 

retningslinjene 



Uavhengig av hvordan argumentene deles opp er det avgjørende at kandidatene er innom de sentrale 

temaene i oppgaven. Her vil jeg fremheve noen punkter som kandidatene kan nevne, men temaene er ikke 

uttømmende, og det er verdt å understreke at når oppgaven har så mange mulige temaer så er det viktig at 

sensuren ser på helheten i besvarelsen og hvor moden den etiske refleksjonen er. Det er her vanskelig å gi 

presise retningslinjer for sensuren. 

Til argument (i): Synspunktet om at de etiske retningslinjene ikke kunne gi veiledning i dette tilfellet, er ikke 

underbygget i teksten. Kandidatene bør her vurdere om så er tilfellet. Kandidatene bør ikke gå seg vill i en 

vurdering av om hvert enkelt punkt i retningslinjene kan gi veiledning, men fremheve de punktene som kan 

gi veiledning: Det kan drøftes om begge alternativene vil bli oppfattet som like upartiske fra offentlighetens 

side, jf. retningslinje nr. 4. Videre følger det av retningslinje nr. 6 at de ansatte i påtalemyndigheten skal 

utføre oppgavene sine så «effektivt som mulig», i dette må ligge et ressursperspektiv. Alternativet med 

offentlig ransaking fremstår mer ressurskrevende. 

Dermed kan det nok hevdes at premisset for Sæthers synspunkt svikter. Videre er de generelle Etiske 

retningslinjer for statstjenesten vist til i innledningen av de etiske retningslinjene for påtalemyndigheten, og 

disse er også pensum. Det fremgår der av punkt 1.1 Hensynet til innbyggerne at statsansatte skal «ta 

hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte 

individ». Studenter som kjenner til dette bør da klare å utlede et slags «minste inngreps prinsipp» overfor 

borgerne så lenge alternativene for alle andre formål er like. 

Uavhengig av hvordan kandidatene strukturerer oppgaven så må de vurdere om retningslinjene faktisk gir 

veiledning. Hvis ikke unnlater de å behandle et sentralt tema og må få trekk. 

Til argument (ii): Dette argumentet kan forstås slik at fordi retningslinjene er uklare  kan de ikke benyttes 

som grunnlag til å ta valg i utøvelsen av påtalemyndigheten. Kandidatene bør her først se at argumentet er 

ugyldig dersom retningslinjene faktisk gir veiledning. Det er her verdt å nevne at så vidt jeg kan se er det 

ingen av retningslinjene som taler for det mest inngripende påtalevalget i denne konkrete situasjonen. Etter 

å ha konstatert denne sammenhengen, bør kandidatene vurdere om argumentet er godt dersom det 

forutsettes at de etiske retningslinjene ikke gir et svar i den konkrete situasjonen. Det er fremhevet i 

undervisningen at de etiske retningslinjene må utfylles av mer generelle etiske normer. Kandidatene bør 

derfor se at selv om retningslinjene ikke skulle gi veiledning, så betyr ikke det at etikken ikke gir veiledning. 

Viktigheten av kontinuerlig etisk refleksjon er understreket i retningslinje nr. 7, hvor det fremgår at «enhver 

… skal bidra til en kultur som legger til rette for og etterspør faglige motforestillinger, etiske refleksjoner og 

bevissthet i utøvelsen av påtalemessige oppgaver».  

Her vil det være nærliggende å mene at også fra den generelle etikken så kan det utledes at utøvelsen av 

profesjonen skal ta hensyn til borgerne, og det ene alternativet er vesentlig mer skånsomt enn det andre. 

Kandidater som ikke drøfter dette viser manglende refleksjonsevne. 

Oppgaven gir for så vidt foranledning til å drøfte betydningen av etisk profesjonsutøvelse mer generelt, og 

imøtegå kritikken om at etiske refleksjoner er «luftige», men på grunn av lite tidspress kan det ikke 

forventes. Kandidater som plukker opp denne oppfordringen, og likevel behandler andre nødvendige tema, 

bør imidlertid premieres. 

En alternativ måte å lese dette argumentet på, er at Sæther hevder at noen ganger er rettsreglene så 

konkrete i sitt innhold at de dermed har tatt opp i seg alle etiske dimensjoner. Det vil innebære at det ikke er 

noen etikk å falle tilbake på, og man må rett og slett ta en beslutning. Det må gi uttelling å drøfte dette også, 



men så vidt jeg kan se er det ikke forhold i den konkrete oppgaven som tilsier at etikken ikke kunne gi 

veiledning i denne saken. 

Til argument (iii): Sæthers siste argument er at når verken jussen eller etikken gir et klart svar, så er det 

uetisk ansvarsfraskrivelse og ikke i samsvar med embetsplikten, å «gjemme seg bak» etiske retningslinjer. 

Kandidatene kan her påpeke det smått paradoksale i at Sæther peker på at det er «uetisk 

ansvarsfraskrivelse» å gjemme seg bak etikken. Etikken har altså en rolle å spille på noen områder. Videre 

fremgår det ikke av Sæthers argument hva som er alternativet til å la etiske refleksjoner bestemme valget. 

Kandidatene kan påpeke at det ikke er snakk om å «gjemme» seg bak retningslinjer, men at 

retningslinjene, og den øvrige etikken, er bærer av viktige verdier som vi ønsker at skal informere 

profesjonsutøvelsen. Sæthers argument forutsetter en viss profesjonsetikk ved at det henvises til «alvoret 

som følger med embetsplikten», men gir ingen retningslinjer for valgene. Her er det et visst rom for å drøfte 

betydningen av etikk for menneskelige valg generelt og i utøvelse av profesjonen spesielt. 

Kandidatene kan her også påpeke at Sæther med dette argumentet ikke følger opp de forpliktelsene han 

har som ansatt i påtalemyndigheten etter retningslinjene nr. 7. 

Jeg har identifisert følgende argumenter fra riksadvokat Busk: 

iv. De etiske retningslinjene la aldri føringer for utøvelsen av påtaleskjønnet. 

v. Det var ikke meningen at de etiske retningslinjene skulle ha noen praktisk betydning. 

vi. Det var likevel i visse tilfeller hensiktsmessig å vise til rundskrivet og si at man «tok etikken på alvor» 

I den grad dette er forskjellige argumenter er de variasjoner over samme tema: Øverste leder i 

påtalemyndigheten som undergraver betydningen av egne etiske retningslinjer og etisk profesjonsutøvelse 

generelt. Hvis de etiske retningslinjene ikke er ment å gi veiledning i vanskelige påtalemessige valg som i 

denne konkrete oppgaven, så er det usikkert hva de er til for overhodet. 

Oppgaven kan besvares på flere måter. Strengt tolket er oppgaven å vurdere argumentene i den grad de 

tilsier at profesjonsetikken ikke ga veiledning for valg av fremgangsmåte i den konkrete saken. Men siden 

Busks argumenter knytter seg til grunnleggende forhold rundt betydningen av etiske retningslinjer i 

forvaltningen, bør kandidatene løfte blikket og drøfte dette. 

Kandidatene bør se det problematiske i at Busks argumenter strider mot grunnleggende profesjonsetiske 

normer, og sitt eget rundskriv med etiske retningslinjer, som retningslinje nr. 7 om at alle ansatte skal bidra 

til en kultur som legger til rette for og etterspør etisk refleksjon. I ytterste konsekvens vil en slik holdning 

svekke kvaliteten på arbeidet til påtalemyndigheten, slik at det går ut over tilliten til strafferettspleien og 

staten, jf. retningslinje 1 og Etiske krav til statsansatte punkt 1.2 om hensynet til statens omdømme. Det bør 

kandidatene problematisere. 

I det videre vil jeg knytte noen mer konkrete kommentarer til hvert enkelt argument. Som nevnt må 

kandidatene her stå nokså fritt til disponering og hva de fremhever. 

Til argument (iv): Busk hevder at de etiske retningslinjene aldri la føringer for utøvelsen av påtaleskjønnet. 

Kandidatene bør se at dette er i strid med egne retningslinjer, hvor det av innledningen fremgår at det 

forventes at enhver ansatt i påtalemyndigheten «hensyntar» retningslinjene i «den praktiske 

oppgaveløsingen». 



Busks posisjon kan forstås slik at etikken ikke har noen plass ved siden av utøvelsen av påtaleskjønnet, og 

at alle normative spørsmål er uttømmende håndtert gjennom straffeprosesslovens regler. Busk sier at det 

bare handler om å følge loven og «tenke seg om». 

Kandidatene kan her problematisere hva denne «tenke seg om»-komponenten skal bestå i, om den ikke er 

preget av etiske vurderinger. Forutsetningen må være at rettskildene da avgjør alle spørsmål en påtalejurist 

vil møte. Det fremstår lite sannsynlig, og kandidater som eventuelt har andre moteksempler enn dem som 

knytter seg til oppgaven, bør premieres. 

Her kan det tenkes at noen drøfter betydningen av skriftlige, etiske retningslinjer for utøvelse av en rolle mer 

generelt, og betydningen av at de skrives ned kontra at man er henvist til mer upresise profesjonsetiske 

normer. Da dette må sies å være en «vurdering» av argumentet i en litt større kontekst, må det gis en viss 

uttelling, men det ligger ikke helt i dagen. 

Til argument (v): Hvis det tas på ordet at det ikke var meningen at de etiske retningslinjene skulle ha noen 

praktisk betydning, så er Busks holdning til egne retningslinjer i strid med retningslinjene. Bl.a. fremgår det 

av retningslinje nr. 13 at riksadvokaten skal «sørge for at påtalemyndighetens etiske retningslinjer gjøres 

kjent for den enkelte og har det overordnede ansvaret for at de etterleves». 

Også dette argumentet inviterer til å ta opp et mer generelt tema – hvilken praktisk betydning har og skal 

etiske retningslinjer ha? I den grad kandidatene foretar en god vurdering av Busks holdning, og redegjør 

godt for hvorfor etiske retningslinjer er viktige, bør det gis uttelling. 

Til argument (vi): At det i visse tilfeller var hensiktsmessig å vise til at man tok «etikk på alvor» er ikke et 

selvstendig argument for at retningslinjene ikke gir veiledning om valg av fremgangsmåte for statsadvokat 

Sjøberg, men gir foranledning til en viss drøftelse av denne holdningen. Kandidatene kan tenkes å skrive 

om betydningen av etiske retningslinjer utad for å begrunne handlinger, men det bør ikke bli for langt eller 

fjerne seg for mye fra den konkrete situasjonen i praktikum. Satt på spissen er dette en oppfordring fra 

riksadvokaten til å fremsette usannheter om at man tar etikken på alvor, når man ikke gjør det. Dette kan 

påpekes, men oppgaven inviterer ikke til en drøftelse av etiske problemer med å lyve generelt (hvordan 

Sjøberg skal forholde seg til dette, besvares i spørsmål 3). 

Oppsummerende om oppgave 1 

Dette er trolig den mest omfattende av oppgavene i etikkdelen. Som sensorveiledningen over viser, kan 

kandidatene drøfte flere problemstillinger her, men de kan ikke forventes å ta opp alle problemstillingene. 

Kandidatene må gis frihet i disponeringen, og det viktigste er at man er innom de sentrale temaene i 

tilknytning til faktum presentert over. Forstandsmessige drøftelser av tilgrensende tema bør da gi uttelling. 

Spørsmål 2 

Oppgaven lyder: 

2. Gi en profesjonsetisk vurdering av statsadvokat Sjøbergs metode for å avgjøre valget av 

fremgangsmåte overfor Marte Kirkerud. 

Forutsetningen for spørsmålet slik det er stilt, er at verken jussen eller etikken pekte ut en løsning av 

fremgangsmåte i den videre etterforskningen. Her bør kandidatene se at det ikke nødvendigvis er en riktig 

forutsetning. Hvis man allerede har drøftet betydningen av retningslinjene eller mer allmennetiske tema for 

valget i oppgave 1, kan det vises til denne. Hvis det ikke er gjort, må kandidatene drøfte retningslinjene i 

oppgave 2. 



Det kan da konstateres at i den grad retningslinjene for påtalemyndigheten, for statsansatte, eller mer 

allmennetiske vurderinger om at man ikke skal gjøre mer skade enn nødvendig tilsier et valg, så er metoden 

Kirkerud benyttet profesjonsetisk uforsvarlig. 

En slik konstatering er imidlertid ikke nok til å besvare oppgaven. Den må også besvares under forutsetning 

av at etikken ikke gir et svar på valg av fremgangsmåte. Gode kandidater vil problematisere om dette er en 

rimelig forutsetning, og drøfte dette. Det bør gi uttelling, men siden spørsmålet er så tydelig stilt, må 

kandidatene også vurdere den faktiske metoden som ble valgt. Kvaliteten på drøftelsen må være 

avgjørende, ikke konklusjonen. Men kandidatene bør konkludere. 

Det kan her påpekes at grunnlaget for valget av den uortodokse metoden var et Kirkerud var redd for at 

hennes egne fordommer skulle bli tungen på vektskålen. Dette viser en evne til selvrefleksjon, særlig i en 

sak som den foreliggende, hvor det er tydelig at saken er politisk og en ansatt i staten kan ha politiske 

synspunkter. Dette kan for så vidt knyttes til kravet i retningslinje nr. 2 om at medarbeiderne i 

påtalemyndigheten skal utøve sine oppgaver uten å ta hensyn til «utilbørlig påvirkning». Det kan tenkes at 

noen kandidater bringer inn artikkelen av Luban, men dette må kun være et sidepoeng som da løfter 

oppgaven. 

Her kan kandidatene ta drøftelsen i flere retninger, men må innom betydningen av tilfeldighet i 

profesjonsutøvelsen. Hvis vi holder fast ved forutsetningen om et helt åpent valg, bør kandidatene stille 

spørsmål ved hva som egentlig er forskjellen på å da ta et (tilfeldig) valg som ansatt, eller å la terningen 

avgjøre. Det kan også påpekes at en terning jo er objektiv, jf. objektivitetsplikten i retningslinje nr. 3. 

Samtidig bør kandidatene se at for offentligheten vil det være vanskelig å akseptere at slike viktige valg blir 

tatt ved en terning, og at det kan gi inntrykk av vilkårlighet i utøvelsen av svært alvorlige 

myndighetshandlinger. Selv om det kan sies å ikke være noe mindre rettssikkerhet i terningen enn i en 

persons (tilfeldige) valg i en slik situasjon, er det nok naturlig å anta at terningen ikke vil bidra til å fremme 

en tillitsvekkende strafferettspleie, jf. det grunnleggende kravet i retningslinje nr. 1. Kanskje det utad er 

bedre å «ta et valg og stå for det», som Sæther sier. 

Et annet forhold som kan trekkes inn i drøftelsen av om Sjøberg har foretatt en riktig vurdering, er at hun 

faktisk har forsøkt å drøfte dette med sine overordnede. Det er dermed usikkert hva mer hun kan gjøre. 

Det er sikkert flere forhold som kan bringes inn i vurderingen, men en drøftelse som på en ryddig måte 

drøfter de forskjellige hensynene bør få uttelling. Ettersom forutsetningen er urealistisk så vil muligens også 

konklusjonen bli deretter, men etter mitt skjønn må det her være greit å konkludere med at fremgangsmåten 

var profesjonsetisk forsvarlig om man argumenterer godt. Den mest nærliggende konklusjonen er nok 

likevel at man bør ta et valg og stå ved det som det fornuftige utad. 

Spørsmål 3 

Oppgaven lyder: 

3. Drøft om statsadvokat Sjøberg bør rette seg etter riksadvokat Busks instruks eller motsette seg 

den? 

Oppgaven er et tilfelle av den klassiske problemstillingen «den ulovlige instruks», altså situasjoner hvor 

overordnede instruerer den ansatte om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 



Det er her to grunnleggende hensyn som krysser hverandre. På den ene siden lojaliteten til ledelsen og 

forvaltningen som statsansatt, på den andre hensynet til lovlig, etisk og politisk nøytral utøvelse av 

forvaltningsvirksomheten. 

Oppgaven er stilt som et «bør»-spørsmål, slik at kandidatene inviteres til å gi et råd/uttale seg om hva som 

er riktig for statsadvokat Sjøberg. 

Kandidatene kan her tenkes å forankre drøftelsen i flere regelsett/ha flere innfallsvinkler. Det må aksepteres 

så lenge de treffer på vurderingene. 

De etiske retningslinjene for påtalemyndigheten har ikke en egen bestemmelse om lojalitet. Dersom 

kandidatene kjenner Etiske retningslinjer for statstjenesten punkt 2.1, kan det være et naturlig 

utgangspunkt, da det fremgår: 

«Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for 

virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke noen 

plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.» 

Sjøberg har altså i utgangspunktet en plikt til å følge instruksen. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen 

kan kandidatene gå direkte på å vurdere om riksadvokat Busks instruks er ulovlig eller uetisk. Kandidater 

som viser til punkt 2.1 må få noe uttelling, men også dem som kjenner til den generelle lydighetsplikten, og 

dens begrensninger, må få uttelling. De som ikke kjenner til disse, må utlede vurderingen av de 

underliggende hensyn. Det må være greit, det avgjørende må være at kandidatene ser spenningen mellom 

hensynene, og så vurderer lovligheten av instruksen og om den ellers er uetisk.  

Kandidatene kan med fordel dele opp drøftelsen i en vurdering av lovlighet og en av om den er uetisk, da 

vurderingene kan falle forskjellig ut. Hva gjelder lovligheten, kan man ta utgangspunkt i straffeprosessloven 

§ 55 om at påtalemyndighetens tjenestemenn skal opptre «objektivt» i hele sin virksomhet. 

Straffeprosessloven er ikke tema i faget, så inngående kunnskap om § 55 kan ikke forventes eller være 

avgjørende. Uavhengig av konklusjon på § 55 bør kandidatene også drøfte om instruksen er "uetisk" og 

dermed at Sjøberg ikke har plikt til å følge den. De etiske retningslinjene nr. 3 som har samme ordlyd som 

straffeprosessloven § 55, og det er uklart om de etiske retningslinjene rekker videre enn loven. Kandidater 

som ser dette og problematiserer det, bør få uttelling.  Videre følger det av retningslinje nr. 4 at 

påtalemyndighetens medarbeidere skal opptre slik at det «ikke kan stilles spørsmål ved 

påtalemyndighetens nøytralitet». 

I relasjon til begge drøftelsene bør flere sider ved den konkrete saken drøftes. Drøftelsen kan forankres i 

hva som er saklige hensyn ved påtalebeslutninger. Et overordnet blikk for viktigheten av 

påtalemyndighetenes objektivitet og uavhengighet fra politiske prosesser, som en bærebjelke i rettsstaten, 

bør premieres, men det må naturligvis ikke gli ut i en teorioppgave. Kandidatene kan fremheve at det er 

påtalemyndighetens rolle å utføre den politikken som besluttes, og ikke opptre som en politisk aktør. En 

tilleggsdimensjon i denne saken er at slik faktum ligger an, så er målet med Busks påtalebeslutning å 

undergrave det ene sittende regjeringspartiet, og slikt sett arbeidsrettslig illojalt. Om dette blir trukket frem, 

er det viktig å understreke at det ikke hadde vært lovlig eller etisk dersom Sosialistisk Klimaparti var i 

opposisjon. 

Kvaliteten på drøftelsen må være avgjørende for vurderingen. Kandidatenes konklusjon i om instruksen er 

lovlig bør ikke være avgjørende, men kandidatene bør se at det vil være uetisk å følge en slik instruks for 



Sjøberg, som kjenner motivasjonen. Det er vanskelig å se for seg at en forsvarlig drøftelse konkluderer med 

at statsadvokat Sjøberg burde rette seg etter Busks instruks.  

3. Del II Metode 

3.1 Om oppgaven, læringskrav og pensum 

Oppgaven består av to spørsmål: 

1. På hvilke ulike måter kan man bruke Høyesteretts avgjørelser som argument for en rettsregel? 

2. Hvilke grunner taler for og imot at Høyesterett uttaler seg mer generelt om rettsspørsmål enn det som 

er strengt nødvendig for å avsi dom. 

Oppgaven er oversiktlig, og handler om betydningen av Høyesteretts avgjørelser som rettskildefaktor ved 

dannelsen av rettsregler, og Høyesteretts rolle som «prejudikatdomstol». Spørsmålene henger tematisk 

sammen, men bør nok besvares hver for seg. 

Læringskravene i faget er knappe. Den relevante delen lyder: 

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. 

Av disse kravene er spørsmål 1 knyttet til slutning og harmonisering av argumenter utledet av Høyesteretts 

avgjørelser. Hvordan man kan bruke Høyesteretts avgjørelser som argumenter er behandlet i Eckhoff 

(2001) kapittel 7, særlig side 164–171. Det har vært forelest over temaet rettspraksis med følgende foiler, 

som behandler tematikken i begge oppgavene her. Kursundervisningen handler i stor grad om tolkning og 

forståelse av avgjørelser fra Høyesterett. 

Spørsmål 2 er ikke eksplisitt behandlet i læringskravene, men har en side mot prinsippene om 

rettskildefaktorenes gyldighet. Oppgaven skiller seg likevel litt fra andre oppgaver ved at man til dels skal 

innta «høyesteretts perspektiv», og vurdere grunnene derfra. Oppgaven må imidlertid sies å ligge klart 

innenfor faget slik det fremstilles i pensum, se særlig Eckhoff (2001) kapittel 7, på forelesning og kurs. 

Oppgaven åpner for refleksjoner langs flere dimensjoner som kan vise metodisk modenhet. Kandidatene 

har i utgangspunktet to timer til rådighet, og det bør være greit med tid. 

Jeg nevner også at kandidatene har tilgang til Doms- og kjennelsessamling for 4. studieår på eksamen, og 

bør kunne finne eksempler derfra. Innholdsfortegnelsen finnes her. 

Spørsmål 1 

Spørsmålet angår ulike måter å bruke Høyesteretts avgjørelser som «argument for en rettsregel». Strengt 

fortolket kan kandidatene da lage en liste, og si seg fornøyd med det. Oppgaven inviterer imidlertid til at 

kandidatene drøfter de ulike måtene nærmere. 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 kan bruke 

en konkret høyesterettsavgjørelse som argument for en regel, eller eksempler på hvordan Høyesterett selv 

forholder seg til en tidligere avgjørelse. Det er relevante eksempler både i pensum og i doms- og 

kjennelsessamlingen. 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v18/undervisningsmateriale/metode/Rettskildeforelesning%20-%20rettspraksis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/586b511eb3db2bcdc4477b7e/t/59a81ccd7131a5514e164972/1504189645995/Innholdsfortegnelse+D44.pdf


Ved besvarelsen av oppgaven kan kandidatene innledningsvis med fordel si noe generelt om Høyesteretts 

avgjørelser og deres betydning i norsk rettskildelære. Utgangspunktet er enkelt: domstolene avgjør formelt 

sett kun en enkeltsak. I den grad en avgjørelse skal brukes som «argument for en rettsregel», vil det 

innebære at den gis betydning utover den enkelte sak, for det ligger i en rettsregels natur at den kan 

anvendes på andre tilfeller. 

Spørsmålet som skal besvares er da hvilke måter vi i Norge benytter Høyesteretts avgjørelser som 

argumenter for rettsregler. Dette har en side mot spørsmålet om å avgjøre et «prejudikats rekkevidde», men 

favner videre ved å trekke inn andre måter Høyesteretts avgjørelser kan brukes som argumenter uten å ha 

en «formell» prejudikatsvirkning. 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. Besvarelsen bør imidlertid ikke skli ut i en teoretisk drøftelse av 

prejudikatsbegrepet i norsk rett. 

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

165 følgende, og kan danne et greit utgangspunkt for drøftelsen: 

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. 

Det må forventes at kandidatene finner frem til disse kategoriene. I tillegg oppstiller Eckhoff to kategorier til 

(s. 171–172): 

iv. Dommen gir grunnlagt for analogislutninger som kan informere dannelsen av en rettsregel uten å 

være et prejudikat. 

v. Domsuttalelser som ikke var nødvendige for å begrunne resultatet (obiter dicta) 

Jeg har her fulgt Eckhoff, men det kan tenkes at studenter sambehandler det å bygge på eksplisitte 

uttalelser i avgjørelser, og dermed i utgangspunktet ikke skiller mellom (i) og (v). Det er greit, men 

kandidaten må vise at man er bevisst på distinksjonen likevel (og uansett skille i spørsmål 2). 

Ettersom Eckhoff diskuterer forholdet mellom kategoriene, og påpeker at (i) og (ii) kan kombineres, og at (ii) 

og (iii) har likhetstrekk i sitt resultat, vil trolig også en del kandidater diskuterer dette. Og grensedragningen 

mellom «prejudikatsvirkning», (i) til (iii), og såkalt «analogivirkning», (iv), er glidende. I tillegg er det ikke 

selvsagt hva som er «nødvendig» å uttale seg om for å begrunne et resultat, se kommentarene til spørsmål 

2. 

Noen nyanser ved hovedkategoriene (i) til (v) bør diskuteres. For eksempel kan det nevnes at en 

forutsetning for (i) er at dommen eksplisitt uttrykker en nokså generell rettssetning. (ii) er i så måte mer 

fleksibel, men det kan være mer uenighet om hva som er det riktige konstruerte ratio decidendi. Og med en 

begrunnelse som er svært spesifikk og fremhever særegenheter ved den konkrete saken, vil (iii) ha mindre 

verdi. Hvis kandidatene klarer å si noe fornuftig om når en dom kan brukes som grunnlag for 

analogislutninger, er det fint, og kandidatene bør kunne løfte frem et eksempel på et obiter dicta. Ettersom 

dette i realiteten er tema for spørsmål 2, er det imidlertid ikke nødvendig å stille for høye krav under 

spørsmål 1 om det behandles tilfredsstillende under spørsmål 2. 



Kreative studenter kan tenke seg å finne på flere kategorier, som at man utleder argumenter av at 

Høyesterett i en avgjørelse ikke har lagt vekt på et konkret argument, og dermed at dette momentet i en 

liknende sak ikke skal ha betydning for dannelsen av en rettsregel. Her finnes det sikkert flere muligheter. 

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

nyanserte måter. Her må sensorene vurdere kvaliteten på drøftelsen, uten at det er lett i en 

sensorveiledning å gi nærmere retningslinjer. 

Spørsmål 2 

Spørsmålet ber om en drøftelse av hvilke grunner som taler for og imot at Høyesterett uttaler seg mer 

generelt om rettsspørsmål enn det som er strengt nødvendig for å avsi dom. Så vidt jeg kan se er temaet 

ikke eksplisitt behandlet i pensum, men kandidatene bør ha gode forutsetninger for å drøfte temaet 

gjennom refleksjon over pensum, forelesninger og kurs. 

En del av konteksten her er at Norges Høyesterett i senere år har presentert seg som, og blitt oppfattet 

som, en såkalt «prejudikatdomstol». Målet er ikke bare å avgjøre enkeltsaker, men også å bedrive 

rettsavklaring og rettsutvikling for det norske rettssystemet. Orienterte kandidater vil her kjenne diskusjonen 

i den akademiske litteraturen, som i senere tid særlig har knyttet seg til Høyesteretts tolkning av de nye 

grunnlovsbestemmelsene. 

I takt med denne utviklingen har Høyesterett også blitt mer opptatte av å uttale seg generelt om 

rettstilstanden. Skillet mellom ratio decidendi og obiter dicta synes å være tonet ned, uten at jeg kjenner til 

noen publisert studie som påviser dette generelt. 

En god besvarelse bør derfor kunne plassere spørsmålet i en noe større kontekst. Kandidatene bør også 

foreta en innledende begrepsavklaring om hva «strengt nødvendig» betyr. Det er ikke nødvendigvis lett. 

Den vanlige måten å formulere definisjonen av et obiter dictum på, er at det er uttalelser som ikke var 

«nødvendige» for resultatet. Det er da litt uklart hva som menes med «strengt nødvendig» i oppgaven, men 

kandidatene kan med fordel påpeke noen eksempler. I én forstand er formuleringer av en rettsregel strengt 

tatt unødvendig for resultatet – man kunne ofte avgjort saken uten å begrunne den i en mer generell regel. 

Samtidig vil da typisk tolkere av rettsregler lete etter det underliggende synspunkt. Om Høyesterett eller 

rettsvitenskapen er best posisjonert til å finne de underliggende rettsreglene er en pågående diskusjon. 

Kandidater som drøfter dette på en fornuftig måte bør få uttelling. 

Kandidatene bør også se at ett tema oppgaven inviterer til å diskutere, er hvor bredt rettssetningene skal 

utformes. Det er ikke alltid strengt nødvendig å formulere brede, generelle rettssetninger. Dette er etter mitt 

skjønn et annet spørsmål enn om domstolen skal drive rettsavklaring ved hjelp av obiter dicta, selv om 

grensen nok kan være glidende, og hensynene kan være mange av de samme. 

Kandidatene kan nevne at regelen om at Høyesterett i utgangspunktet kun skal gi samtykke til behandling 

av en sak dersom den har «utenfor den foreliggende sak» iht. tvisteloven § 30-4 forutsetter at Høyesterett 

skal uttale seg mer generelt. Også ordningen med storkammer og plenum gjør det. Fokus i denne 

oppgaven er imidlertid hva som taler for og imot de ordningene vi da allerede har. 

Kandidatene må ellers stå nokså fritt i disponeringen av besvarelsen. Fokus bør være på hensyn, men i 

visse tilfeller kan det tenkes at begrunnelsen for hvorfor Høyesterett uttaler seg har betydning. Her vil jeg 

begrense meg til å antyde noen generelle, sentrale hensyn som kan anføres for at man uttaler seg mer 

generelt: 



o I en hel del saker er det et reelt behov for rettsavklaring, og i den grad Høyesterett vurderer at de har 

tilstrekkelig grunnlag for å foreta slik avklaring så blir behovet tilfredsstilt.  

o Her er det av betydning at gjennom sin tilpasning til rollen som prejudikatdomstol kommuniserer 

Høyesterett til advokatene at de ønsker at sakene skal legges opp rundt de prinsipielle spørsmål, slik at 

man er posisjonert for det. 

o Relatert til rettsavklaringsbehovet, så vil det sikre rettsenhet i Norge når Høyesterett avklarer 

spørsmålene, mens det er risiko for et annet utfall om saken kun er avgjort lagmannsretter. 

o Relatert til rettsavklaringsbehovet, så kan det spare ressurser at spørsmålene blir avgjort av Høyesterett 

– dette er relatert til Carsten Smiths kjente foredrag fra 1974 hvor han manet til en Høyesterett som trakk 

opp retningslinjer for fremtiden, bl.a. fordi det var sløsing av juridisk kapasitet at flinke 

høyesterettsdommere ikke uttalte seg mer generelt. 

Det kan imidlertid også fremheves potensielle ulemper ved å uttale seg mer generelt enn nødvendig: 

o De rettslige standpunktene kan bli unyanserte, og i verste fall uriktige, fordi Høyesterett ikke overskuer 

alle konsekvensene av de generelle rettssetningene de formulerer.  

o Unyanserte synspunkter kan skape uklarhet om hvor langt synspunktet rekker i andre liknende, men 

ikke identiske, saker 

o Relatert til unyanserte standpunkter, kan det bli manglende fleksibilitet for rettsutvikling, fordi 

Høyesterett har klinket den fast ved generelle uttalelser som får stor betydning. Man kan tenke seg at om 

Høyesterett uttalte seg mindre generelt kunne rettsvitenskapen og underliggende domstoler identifisere 

de underliggende rettssetningene 

o Forholdet mellom statsmaktene kommer også inn som et hensyn, ved at domstolens virksomhet må ha 

en forbindelse til å avgjøre enkeltsaker. Domstolens maktutøvelse er begrenset ved at den må vente på 

enkeltsaker for å avgjøre spørsmål, i motsetning til lovgiver og regjering som i større grad kan handle på 

eget initiativ. 

o I den grad domstolen uttaler seg generelt om Grunnloven, så gjør det seg gjeldende særskilte problemer 

ettersom det da er vanskelig for myndighetene å endre rettstilstanden dersom den skulle vise seg å bli 

vurdert som uheldig 

Kandidatene kan diskutere disse og flere hensyn opp mot hverandre på flere måter. Men for å få 

tilstrekkelig nyanser i drøftelsen er det viktig at kandidatene reflekterer over at det på ett nivå er snakk om 

en konkret vurdering av om de forskjellige hensynene gjør seg gjeldende i en gitt sak. Det er ikke 

nødvendigvis slik at motforestillingene gjør seg gjeldende. På den annen side er det problematisk om 

domstolen uttaler seg i vidtrekkende obiter dicta og slik sett avgjør spørsmål uten at det er nødvendig av 

hensyn til den enkelte sak. 

I den grad kandidatene klarer å knytte drøftelsene opp mot eksempler, bør det premieres. Et eksempel på 

et typetilfelle hvor det bør være uproblematisk å uttale seg om rettsspørsmål som ikke er strengt nødvendig, 

er der saken har vært prosedert i sin fulle bredde på et spørsmål, men man sent i prosessen finner ut at det 

spørsmålet faktisk ikke kommer på spissen overhodet, slik som i Rt-1992-504. 

Kandidatene som ser at diskusjonen av hensyn kan knyttes til hvilken rettskildemessig betydning man 

legger på uttalelser som ikke er strengt nødvendige for å avgjøre spørsmålet, bør premieres. Poenget er at 

om slike uttalelser ikke blir tillagt vekt, så har det for liten ingen betydning om Høyesterett uttaler seg mer 

generelt enn nødvendig. Dersom slike uttalelser tillegges like mye vekt som enhver annen uttalelse som er 

nødvendig, stiller det seg annerledes. I den grad en generell uttalelse fra Høyesterett i ettertid skulle vise 



seg å være svært unyansert, vil gode kandidater se at det er rom innenfor rettskildelæren til å legge mindre 

vekt på uttalelsen for de tilfellene den ikke passer. 

Drøftelsen av grunner for og imot kan med fordel knyttes til Høyesteretts rolle. Slik Jørn Øyrehagen Sunde 

beskriver i siste bind i boken Høgsteretts historie 1965-2015, kan rollen endre seg med tiden. Hvordan 

Høyesterett ser på seg selv, og hvordan juristfellesskapet betrakter Høyesterett, reguleres ikke bare av 

rettsregler, og kan endre seg. En konsekvens av å uttale seg mer generelt er at Høyesterett utøver mer 

makt. Dette skjer på bekostning av andre beslutningstakere som for fremtiden vil være bundet av 

Høyesteretts generelle rettssetning. Det gjelder underliggende domstoler, forvaltningsorgan og private 

aktører. Avhengig av ens synspunkter på domstolens rolle kan man karakterisere det som en fordel eller en 

ulempe at domstolen utøver mer makt på denne måten. Fornuftige drøftelser av dette må premieres. 

4. Bedømmelsen av besvarelsene 

Eksamenssituasjon er utfordrende for kandidatene. Eksamensoppgaven besvares innenfor rammer som 

begrenser mulighetene for dyptgående analyser og detaljert kildebruk. 

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 en 

del hovedtemaer over, og hvordan behandlingen av dem kan spille inn i vurderingen. 

Etikkdelen av eksamen kan gjøres omfattende, men det er også mulig at noen kandidater vil ha problemer 

med å finne frem til de aktuelle temaene. Etikkfaget kan tidvis oppfattes som vanskelig å få tak i for 

studentene, og tematikken i oppgaven er så vidt jeg vet ikke direkte berørt i pensum. Kandidatene bør 

imidlertid ha gode forutsetninger for å drøfte spørsmålene som er i kjernen av profesjonsetikken på en 

fornuftig måte. 

Metodedelen omhandler et sentralt tema, men ikke alt er inngående dekket i pensum. Oppgaven åpner 

derfor for selvstendig refleksjon, men de aktuelle argumentene og synspunktene bør ligge i dagen. 

Kandidater som viser til selvstendige eksempler bør få uttelling. 

De fleste kandidater bør ha en del å skrive på denne eksamenen. Til syvende og sist vil karaktersettingen 

måtte 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. 
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