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Sensorveiledning, jus 4111 metode og etikk, våren 2018 

 

1. Oppgaven, læringskrav og litteratur 

Etter å ha tatt faget Jus 4111 metode og etikk skal studentene ha god forståelse av prinsippene 

om rettskildefaktorenes «relevans», tolkningen av dem («slutningsprosessen») og deres vekt 

(«harmonisering»). Studentene skal kunne argumentere rettslig og begrunne standpunkter til 

rettsspørsmål.  

 

Oppgaven etterspør en tradisjonell domsanalyse og lyder «[a]nalyser og vurder Høyesteretts 

rettskildebruk i HR-2016-2017-A». Verken læringskravene eller ferdighetsmålene i faget 

etterlyser evnen til å analysere dommer uttrykkelig, men dette ligger klart innenfor fagets 

rammer og er noe studentene skal beherske. Dette er klart kommunisert både gjennom 

forelesningene, kursundervisningen i faget, som utelukkende består av domsanalyse, og ved 

dette semesterets fakultetsoppgave, som ba om en analyse av to høyesterettsavgjørelser.  

 

Kandidatenes forutsetninger for å beherske sjangeren domsanalyse skal derfor være gode, men 

erfaringen viser også at mange studenter finner denne oppgaveformen krevende. Dessuten er 

det ikke til å komme bort fra at mange kandidater kan oppleve akkurat denne 

eksamensoppgaven som krevende. Det henger særlig sammen med den aktuelle dommens 

lengde og den tid studentene har til rådighet på eksamen, dvs. fire timer. Jeg kommer tilbake til 

betydningen av dette i punkt 3 om bedømmelsen av besvarelsene.  

 

Hovedlitteratur i rettskildelæredelen av faget er utvalgte deler av Torstein Eckhoff, 

Rettskildelære ved Jan Helgesen (Oslo, 2001) og Erik Boe, Rettskildelære under 

debatt (Oslo, 2012). Ulike deler av den angitte litteraturen kan være av interesse for en analyse 

av den angitte dommen, men jeg vil her ikke peke ut bestemte deler av pensum i faget. For 

øvrig kan det nevnes at Høyesteretts dom i HR-2016-2017-A ikke er behandlet i fagets angitte 

litteratur, men den har vært omtalt i undervisningen, dvs. i professor Christoffer C. Eriksens 

forelesning om forvaltningspraksis. Noen kandidater er derfor kanskje kjent med avgjørelsen, 

men det vil kun gjelde de færreste.    

 

Jeg vil ikke gå i dybden på alle de spørsmålene som kan tas opp i en analyse av dommen, men 

heller påpeke hva kandidatene kan forventes å ta tak i. 

 

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

at jeg har lest noen besvarelser.  

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v18/pensumliste/index.html
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2016/avgjorelser-september-2016/sak-2016-755-anonymisert.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v18/fakultetsoppgave_.jus4111_metode_var-2018.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v18/pensumliste/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v18/undervisningsmateriale/metode/Metodeforelesning-fvl%20praksisv18.pdf
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2. Besvarelsen av oppgaven 

a. Generelt om hva domsanalysen bør inneholde 

Oppgaven ber om en «klassisk» domsanalyse og omhandler Høyesteretts rettskildebruk. De 

kandidater som går dypt inn i eller knytter merknader til materielle rettsspørsmål må derfor 

trekkes. I den grad det kan gis uttelling for slike drøftelser må de knyttes tett opp til forhold av 

betydning for Høyesteretts argumentasjon.  

 

Kandidatene må videre analysere Høyesteretts rettskildebruk. Dette innebærer at de må 

redegjøre for rettskildebruken og vurdere hvorvidt rettskildebruken passer inn eller bryter med 

argumentasjonsmønstre i Høyesteretts praksis eller det som i hovedlitteraturen omtales som 

rettskildeprinsipper. De studentene som vurderer HR-2016-2017-A i lys av annen 

høyesterettspraksis, må gis uttelling. Blant avgjørelsene i domssamlingen for fjerde studieår, 

som er et tillatt hjelpemiddel på eksamen, kan de for eksempel se hen til 

Rt. 2014 s. 1105 (Kommunikasjonskontroll), som HR-2016-2017-A også viser til, se 

avsnitt 58. Kandidatene bør også vurdere Høyesteretts argumentasjon i lys av overordnede 

verdier og mål for rettsanvendelse, for eksempel lovgiverlojalitet, rettstatsidealer, som 

forutberegnelighet og likebehandling, og hensynet til et godt resultat.   

 

b. Kort om disposisjon av besvarelsen 

Disposisjon av domsanalyser synes mange studenter er vanskelig. Dommen er dessuten ganske 

lang og det er en rekke ulike spørsmål av rettskildemessig karakter som oppgaven gir 

kandidatene oppfordring til å ta opp. Dette kan by på disposisjonsutfordringer.  

 

Studentene kan gjerne starte med en kort innledning om hva avgjørelsen gjelder og de ulike 

spørsmålene saken gir opphav til, de kan påpeke dissensen og hva den omhandler og de kan 

nevne at avgjørelsen gjelder et rettsområde der det alminnelige legalitetsprinsippet kan legge 

føringer for rettskildebruken. Det kan også være forsvarlig å foreta enkelte avgrensninger. I lys 

av dommens omfang og den tilgjengelige tiden må det i hvert fall være akseptabelt å legge til 

grunn at besvarelsen i det hovedsakelige vil rette seg mot hjemmelsspørsmålet og at man kun i 

begrenset grad vil gå inn på Høyesteretts argumentasjon om betydningen av farens feilaktige 

opplysninger for gyldigheten av barnas oppholdstillatelser, se avsnittene 61 flg. 

 

Besvarelsen av oppgaven kan legges opp på ulike måter. For eksempel kan kandidatene kan 

først analysere rettskildebruken for så å foreta en mer samlet vurdering hvor ulike trekk ved 

argumentasjonen vurderes. De kan drøfte fraksjonene hver for seg eller de kan ta hver 

rettskildefaktor for seg. De konkrete drøftelsene kan gjerne disponeres i tråd med «relevans-

slutning-vekt»-modellen, men for enkelte er det kanskje en fare at denne heller vil virke som 

en tvangstrøye og et hinder for god fremstilling. I valget av disposisjon må kandidatene uansett 

stå temmelig fritt så lenge strukturen tjener fremstillingen. De som velger en disposisjon som 

ikke «følger dommen» må få særlig uttelling for det hvis tilnærmingen er egnet til å få frem 

sentrale poenger på en tydelig måte. 
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c. Enkelte forhold besvarelsene bør drøfte 

Kandidatene må nevne hvordan førstvoterende tar utgangspunkt i lovens ordlyd og formulerer 

sakens tolkningsspørsmål, nemlig om utlendingsloven § 63 ga hjemmel for å tilbakekalle 

(«omgjøre») en permanent oppholdstillatelse når utlendingen selv ikke hadde gitt 

utlendingsmyndighetene feilaktige opplysninger mot bedre vitende (i dommen omtalt som 

«svikalternativet»).  

 

Hjemmelsspørsmålet oppstod fordi bestemmelsen etter lovens ordlyd inneholder to alternative 

grunnlag for tilbakekall, dvs. svikalternativet og alminnelige forvaltningsrettslige regler. 

Spørsmålet var derfor hvordan disse ulike omgjøringsgrunnlagene forholdt seg til hverandre: 

Var det mulig å omgjøre på grunnlag av forvaltningsloven § 35 bokstav c på grunn av uriktig 

faktum selv om det uriktige faktumet ikke var en følge av at svikaktig opptreden fra 

utlendingens side? I så fall ville svikalternativet etter utlendingsloven § 63 være overflødig.  

    

Det bør påpekes at begge fraksjonene i stor grad ser hen til de samme rettskildefaktorene, men 

at de trekker noe ulike slutninger fra dem og vektlegger dem ulikt.  

 

Kandidatene kan nevne at begge fraksjonene anså ordlyden i utlendingsloven § 63 for å åpne 

for omgjøring uten hensyn til svik i forbindelse med søknaden om opphold, se dommen 

avsnittene 32–34 og 83. Studentene bør også nevne at avgjørelsen omhandler et spørsmål på 

legalitetsprinsippets område og at dette gjør at loven vil stå sentralt og være utgangspunktet for 

Høyesteretts rettskildebruk.   

 

Betydningen av slutninger fra utlendingslovens forarbeider bør kandidatene også kommentere. 

Dette gjelder både argumentene for at alminnelige omgjøringsregler skulle gjelde fullt ut uten 

hensyn til svik og forutsetningen om videreføring av tidligere rettstilstand, se flertallet i 

avsnittene 35–38. De kan påpeke at forutsetningen om videreføring vies større oppmerksomhet 

av mindretallet, se avsnitt 84. For begge fraksjonene medfører forutsetningen om videreføring 

at utlendingslovens forhistorie er av interesse for å fastlegge hjemmelsgrunnlaget, dvs. 

forarbeidene til den tidligere utlendingsloven av 1988. 

 

Kandidatene bør derfor også knytte enkelte merknader til bruken av lovens forhistorie som 

argument ved lovtolkningen. De kan trekke frem hvordan flertallet benytter denne kilden for å 

underbygge forståelsen om at svikalternativet var tatt inn av «informasjonshensyn», se 

avsnittene 34 og 39. De kan diskutere slutningene som underbygger oppfatningen om at 

lovgiver ønsket at alminnelige forvaltningsrettslige regler om omgjøring skulle gjelde, se 

avsnittene 41–42. Særlig bør de problematisere hvordan førstvoterende begrenser den mulige 

rekkevidden av en forarbeidsuttalelse som tilsynelatende taler imot resultatet hans ved å vise til 

manglende presisjon i uttalelsen, de øvrige uttalelsene i forarbeidene og den klare lovteksten, 

se avsnittene 43–44. Kandidatene kan også diskutere hvordan flertallet og mindretallet trekker 

ulike slutninger fra de eldre forarbeidene, se avsnittene 39 flg. og 86 flg.   
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Bruken av kontekstuelle argumenter knyttet til omgjøringsadgangen i statsborgerloven kan 

kommenteres helt kort, se avsnittene 45 flg.  I dette tilfellet benyttes slike dels til å bekrefte 

flertallets tolkningsresultat ved at lovgiver hadde oppfordring til å vedta en likelydende 

bestemmelse som den i statsborgerskapsloven hvis det virkelig var meningen å begrense 

rekkevidden av den alminnelige omgjøringsadgangen i forvaltningsloven § 35. Og dels 

begrenses vekten av en forarbeidsuttalelse knyttet til statsborgerloven som omhandler innholdet 

i utlendingsloven § 63, fordi den bygger på en uriktig forståelse av utlendingslovens 

bestemmelse og de tilhørende rettskilder. Det rettskildemessige poenget som kandidatene må 

få frem, er at rettskildemateriale fra tilgrensende rettsområder kan benyttes for å kaste lys over 

et uklart hjemmelsgrunnlag. Kandidatene kan kort også gå inn på fraksjonenes syn på 

betydningen av forskriftsverket, men det kan ikke medføre trekk om dette ikke er behandlet, se 

avsnittene 49 og 88–89.    

 

Det bør knyttes noen merknader til fraksjonenes syn på betydningen av forvaltningspraksis og 

de kriteriene som knyttes til bruk av denne rettskildefaktoren, se avsnittene 50 og 93. Her er det 

grunn til å tro at noen kandidater vil dra nytte av de diskusjoner og den praksis som Erik Boe 

viser til i Rettskildelære under debatt s. 263 flg. De beste besvarelsene vil utmerke seg ved å 

bemerke at Høyesterett her selv viser direkte til tidligere rettspraksis som tematiserer 

rettskildelæren for å begrunne et «rettskildeprinsipp» om at fast og konsistent praksis kan ha 

rettskildemessig betydning, se henvisningen til Rt. 2005 s. 1757 (Skyggekjennelsen) i 

avsnitt 50. Dette kan sies å stå i motsetning til den tradisjonelle skepsis i rettskildelærefaget 

mot å fastlegge innholdet i normer for juridisk argumentasjon ved å henvise til uttrykkelige 

uttalelser i rettspraksis om rettskildemessige spørsmål, se f.eks. Torstein Eckhoff, 

Rettskildelære s. 21 og Svein Engs artikkel i TfR 1997 s. 21–44, som er nevnt i forelesningene. 

 

Oppgaven inviterer kandidatene til å drøfte betydningen av det alminnelige legalitetsprinsippet 

og Grunnloven § 113. Her må studentene ta tak i uttalelsene i avsnittene 58 flg. hvor 

førstvoterende begrunner sitt syn om at hjemmelsgrunnlaget er tilstrekkelig klart. De må få frem 

at Grunnloven § 113 legger føringer for rettskildebruken og de kan diskutere om forskjellene i 

fraksjonenes rettskildebruk skyldes ulikheter i forståelsen av de konkrete rettskildene eller at 

de er uenige i synet på legalitetsprinsippets betydning som et rettskildeprinsipp.  

 

Kandidatene kan også drøfte rettskildebruken opp mot de hensyn legalitetsprinsippet er 

begrunnet i. Et mulig poeng her knytter seg til flertallets oppfatning om at svikalternativet var 

inntatt av «informasjonshensyn» og forholdet til forutberegnelighetshensynet som 

legalitetsprinsippet bygger på. Det er ikke sikkert at det harmonerer godt med dette hensynet å 

begrense hjemmelens rekkevidde i dette tilfellet. Uklarheten skyldes jo nettopp det at lovgiver 

har utformet loven «for presist» for nettopp å sikre klar kommunikasjon med borgerne i det 

svært praktiske tilfellet at utlendingens søknad om opphold bevisst begrunnes eller vurderes 

begrunnet i uriktige faktiske opplysninger.  

 

Et interessant poeng som de beste kandidatene kanskje vil ta opp, er uttalelsen i avsnitt 60 om 

at forvaltningspraksis kan bidra til å oppfylle legalitetsprinsippets klarhetskrav. Dette kan åpne 

for det mulige paradoks at et organ hvis kompetanse er omstridt, selv kan avklare tolkningstvil 
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(eventuelt tilta seg kompetanse) ved å føre en praksis som forutsetter at organet har denne 

kompetansen. Men det er også et spørsmål hvor mye man bør legge i denne uttalelsen, særlig 

fordi det er de øvrige rettskildefaktorene som har vært avgjørende for førstvoterende.   

 

Her er det også grunn til å tro at de beste besvarelsene vil sette avgjørelsen inn i en større 

sammenheng. Det må telle positivt hvis nyere rettspraksis om legalitetsprinsippets krav til klar 

hjemmel i lov trekkes inn, for eksempel den allerede nevnte avgjørelsen i 

Rt. 2014 s. 1105 (Kommunikasjonskontroll). Kanskje vil noen også trekke inn avgjørelsen om 

biometrisk autentisering ved fingeravtrykk HR-2016-1833-A, som skulle analyseres i den 

nevnte fakultetsoppgaven. De kan påpeke at man her står overfor et ganske annet 

forvaltningsrettslig område enn hva denne praksisen knytter seg til. Likevel dreier det seg om 

et rettsområde hvor inngrepene vil oppleves svært tyngende for borgeren, noe som kan tilsi en 

strengere praktisering av hjemmelskrav.  

 

Videre kan kandidatene også diskutere om vi står over en utvikling hvor kravet til hjemmelens 

presisjon skjerpes sammenlignet med eldre praksis, se f.eks. Rt. 1995 s. 530 (Fiskeavgift). Det 

er ikke nødvendigvis galt å diskutere denne mulige utviklingen i en større sammenheng hvor 

også skjerpede presisjonskrav innenfor strafferetten forankret i Grunnloven § 96 trekkes inn, se 

for eksempel Rt. 2014 s. 238 (Hønsehauk II). De som får noe fornuftig ut av dette, for eksempel 

ved å sammenligne ulikheter i rettskildebruken på disse områdene knyttet til lovtekstens 

betydning, må få uttelling, men å blande sammen de ulike hjemmelskravene må føre til trekk. 

 

Kandidatene kan også knytte noen korte merknader til tolkningsresultatet, dvs. at flertallets 

tolkning følger ordlyden mens mindretallets rettskildebruk medfører en innskrenkende 

fortolkning ved at regelen får en snevrere rekkevidde enn det enn det ordlyden lest isolert skulle 

tilsi. 

 

d. Enkelte forhold besvarelsene kan drøfte 

Som redegjørelsen ovenfor viser, gir Høyesteretts syn på hjemmelsspørsmålet svært mye 

materiale av rettskildemessig interesse som kandidatene kan ta tak i. Det er også her dissensen 

ligger. Det må være forsvarlig å begrense besvarelsen til hjemmelsspørsmålet under henvisning 

til knapphet på tid og at det særlig er disse drøftelsene som er interessante i et 

rettskildeperspektiv.  

 

En del besvarelser kan likevel ventes å gå inn på spørsmålet om tilbakekall utgjør et inngrep 

etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, se flertallet avsnittene 54–57. Det tilsvarende 

gjelder spørsmålet om permanente oppholdstillatelser kunne kjennes ugyldige som følge av 

farens uriktige opplysninger, se avsnittene 61 flg. Kandidater som også tar opp slike forhold 

kan få uttelling hvis drøftelsene er fornuftige, i hvert fall kan det veie opp for at enkeltelementer 

knyttet til Høyesteretts argumentasjon om hjemmelsspørsmålet ikke er drøftet grundig.  

 

Oppgaven etterspør ikke en vurdering av avgjørelsens prejudikatsverdi. Derfor kan det ikke 

trekkes hvis studentene ikke har gått inn på dette. Det må være fullt mulig å oppnå beste karakter 
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selv om en slik vurdering mangler. Imidlertid må det telle positivt for de besvarelsene som tar 

opp dette spørsmålet. Kandidatene kan da gå inn på hvilken betydning avgjørelsen må ha for 

løsningen av det materielle rettsspørsmålet. Noen av de beste besvarelsene vil kanskje også 

reise spørsmål om hvilken verdi denne avgjørelsen kan ha for utviklingen av rettskildelæren.  

 

 

3. Bedømmelsen av besvarelsene 

Oppgaven er omfattende fordi det er en lang dom som skal analyseres (14 sider, 98 avsnitt, 

7084 ord). Vanlig lesehastighet ligger på 100–200 ord i minuttet. For den alminnelige leser vil 

bare det å lese den vedlagte teksten ta ca. 45 minutter – nesten en fjerdedel av den tilmålte 

eksamenstiden. For mange vil dette være mye tekst å fordøye i en svært stressende situasjon og 

det på et rettsområde de færreste av studentene er kjent med.  

 

Det er svært viktig at sensorene er oppmerksomme på at dommens omfang medfører at en 

betydelig del av eksamenstiden må benyttes til lesing. De må vokte seg mot å bedømme 

besvarelsene for strengt selv om de kan bære preg av stress og hastverk. For det første innebærer 

dette at hvis deler av kandidatens besvarelse viser at vedkommende evner å foreta grundige 

drøftelser, så må man ikke trekke for mye selv om andre deler av kandidatens besvarelse kan 

fremstå som noe overfladiske. For det andre innebærer det at man må se noe mildere på 

svakheter ved fremstillingen av stoffet, skrivefeil og dårlig språk, særlig hvis det skinner 

igjennom at kandidaten viser forståelse for det vesentlige ved Høyesteretts rettskildebruk. For 

det tredje innebærer oppgavens omfang at man ved bedømmelsen må være nøye med å etterleve 

prinsippet om at kandidaten først og fremst skal bedømmes ut fra hva vedkommende har skrevet 

og ikke ut fra det som vedkommende ikke har skrevet.  

 

Oppgaven må på grunn av dommens omfang anses som krevende, og det er viktig at dette tas 

hensyn til ved karaktersettingen. Karakterfordelingen skal ikke avvike fra det vanlige fordi et 

tilfeldig kull får en oppgave som er uvanlig i sitt omfang. 

 

For øvrig kan det angis noen generelle retningslinjer for bedømmelsen av besvarelsene: 

 

Oppgavens omfang og dommens lengde stiller særlige krav til disposisjon og presisjon. 

Poengtert fremstilling må belønnes. 

 

I de rettskildemessige analysene må det forventes at kandidatene i en viss utstrekning 

problematiserer det underliggende kildematerialet slik det fremgår av domsgrunnene og ikke 

bare tar Høyesteretts argumentasjon for god fisk uten nærmere vurdering. Teoretisk kunnskap 

om rettskildelæren må, hvis det skal gis uttelling, kobles opp mot Høyesteretts argumentasjon. 

 

En utbredt erfaring fra undervisningen er at mange studenter sliter med sjangeren domsanalyse. 

Noen fallgruver bør man være oppmerksomme på under sensuren. Som nevnt beveger enkelte 

seg for langt inn i rent materiellrettslige spørsmål og mister blikket for slike metodespørsmål 
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som er rettskildelærens og oppgavens tema. De som i analysene av rettskildebruken på et 

forstandig vis også klarer å dra nytte av sin forståelse for den materielle retten og de 

underliggende hensynene som denne hviler på, må imidlertid gis uttelling. 

 

Øvelsen «domsanalyse» består videre i å skape et vekselvirke mellom generelle kunnskaper om 

metode og de aktuelle avgjørelsene som analyseres. Studenter som er refererende i formen eller 

bare gjengir hva Høyesterett gjør, bedriver ikke analyse. En tilfredsstillende besvarelse må 

derfor behandle Høyesteretts argumentasjon innenfor en videre ramme. For eksempel kan det 

at avgjørelsen avviker fra eller sammenfaller med andre argumentasjonsmønstre i Høyesteretts 

praksis drøftes, eller så kan besvarelsen trekke inn mer generelle eller underliggende hensyn 

som kan begrunne den aktuelle rettskildebruken. 

 

 

 

 

 

 

Nils Gunnar Skretting  

Oslo, 28. mai 2018 


