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SENSORVEILEDNING 

JUS4111 - Metode og Etikk - Høst 2018 

1.         Oppgaven, læringskrav og litteratur 

Oppgaven består av en innledende beskrivelse av Borgarting lagmannsrett og Høyesteretts 

behandling av en straffeprosessuell problemstilling, og er deretter formulert som tre spørsmål: 

1. Redegjør for den formelle forankringen av rettspraksis som rettskilde. 

2. Redegjør for hvilken betydning skriftlig begrunnelse har for avgjørelsers 

prejudikatverdi med utgangspunkt i avgjørelsene LB-2018-23440 og HR-2018-842-U. 

3. Vurder lagmannsrettens lovforståelse i LB-2018-23440 i lys av rettskildebildet. 

Oppgaven er sammensatt, og etterspør teoretisk kunnskap samt evne til å resonnere med 

denne i møte med domstolenes behandling av et straffeprosessuelt spørsmål. 

Oppgaven 1 etterspør den formelle forankringen av rettspraksis som rettskilde. 

Læringskravene i faget er knappe, og angår ikke eksplisitt begrunnelsen for rettskildene eller 

deres formelle forankring, selv om læringskravet om «prinsippene om rettskildefaktorenes 

gyldighet» har en side til dette. Oppgaven må imidlertid sies å ligge klart innenfor faget slik 

det fremstilles i pensum, se særlig Eckhoff (2001) kapittel 7 og Boe (2012) kapittel 3, på 

forelesning og kurs. Oppgaven er nokså åpen og stiller krav til selvstendighet hos 

kandidatene, se den konkrete veiledningen til spørsmål 1 nedenfor. 

Også betydningen av at domstolenes avgjørelser er skriftlige er behandlet i pensum, se 

Eckhoff (2001) s. 155-159, og kandidatene bør gjennom øvelsen i domsanalyse på kurs og i 

arbeidet med faget være vant til å sette generelle trekk ved rettssystemet i sammenheng med 

konkrete avgjørelser. 

Oppgave 3 knytter seg til en konkret straffeprosessuell problemstilling, men siden oppgaven 

er gitt i JUS4111 må den forstås som å be om en vurdering av lagmannsrettens rettskildebruk. 

Kandidater som følger det alminnelige studieløpet vil ha hatt straffeprosess semesteret før 

JUS4111, og uansett gir oppgaven såpass med bakgrunnsinformasjon om straffeprosessen til 

at enhver student som har obligatoriske forkunnskaper til faget bør kunne besvare den. 

Oppgaven faller under sjangeren «domsanalyse» som kandidatene bør ha god kjennskap til 

gjennom undervisningen på kursene, men se punkt 4 om dette. 

Sett i lys av oppgavetypene som har vært gitt de siste årene må det likevel antas at oppgaven 

er uvant for kandidatene. Oppgaven krever grunnleggende ferdigheter om de vante 

kategoriene relevans, slutning og vekt, men det er ikke tilstrekkelig – kandidatene må også 

evne å anvende kunnskapen. Kandidatene har kun 4 timer til disposisjon, og oppgaven må 

kunne karakteriseres som vanskelig. 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 5 nedenfor. 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/h18/pensumliste/index.html#toc1
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/h18/pensumliste/index.html#toc5


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. 

  

2.         «Redegjør for den formelle forankringen av rettspraksis som rettskilde.» 

2.1        Om oppgaven og noen avgrensninger 

Dette er en teorioppgave, og det er viktig at kandidatene ser at det er den «formelle 

forankringen» av rettspraksis som rettskilde som er tema, og ikke betydningen av rettspraksis 

som rettskildefaktor eller andre mer kjente problemstillinger. 

Videre etterspør oppgaven en «redegjørelse», slik at det ikke er lagt opp til at kandidatene 

skal vurdere eller kritisere i særlig grad. Samtidig kan det være verdifullt med 

sammenlikninger og kontraster i den grad det bringer nyansert til besvarelsen og viser innsikt 

i metodefaget. 

Oppgaven handler om den «formelle forankringen» til «rettspraksis» som «rettskilde». Dette 

inviterer i prinsippet til en del innledende presiseringer og mulige avgrensninger, noe som bør 

premieres i den grad distinksjonene bringer noe til oppgaven. 

Med «formell forankring» må kandidatene forstå at oppgaven sikter til en forankring i lov, 

Grunnlov eller andre formelt vedtatte dokumenter. Det er ikke nødvendig å definere dette 

innledningsvis, men man kan ikke få særlig uttelling om man går feil i hva oppgaven spør om. 

Det er ikke foranledning i oppgaven for å problematisere «rettskilde» for mye, men det er 

naturlig å forstå ordet på samme måte enn «rettskildefaktor» i oppgaven. Kandidatene kan 

derfor påpeke at det her siktes til en argumentbærer som det kan utledes argumenter fra som 

man kan, og eventuelt skal, ta hensyn til ved løsningen av materiellrettslige spørsmål. 

Mest begrunnet er det nok å presisere hva «rettspraksis» betyr, og kandidatene bør se at det 

finnes forskjellige typer rettspraksis som kan ha forskjellig formell forankring. Noen sentrale 

distinksjoner er: 

1. Rettspraksis fra Høyesterett 

2. Rettspraksis fra internasjonale domstoler 

3. Rettspraksis fra underrettene 

4. Eventuelle andre typer rettspraksis 

JUS4111 handler i stor grad om Høyesteretts rettspraksis og prejudikatverdien av denne, både 

ved løsning av materiellrettslige spørsmål og Høyesteretts praksis som grunnlag for 

rettskildeprinsippene. Det kan da forventes at mange studenter vil fokusere på Høyesteretts 

praksis, se punkt 2.2 nedenfor, og alle kandidater må forventes å diskutere den. Men dette er 



altså ikke den eneste formen for rettspraksis som kan analyseres i relasjon til oppgaven. I den 

grad kandidatene ser at «rettspraksis» kan ha flere betydninger som kan være interessante å 

analysere ut fra metodefaget, men foretar en begrunnet avgrensning, bør det være greit. 

Kreativitet i å diskutere problemstillinger innenfor oppgavens ordlyd må likevel premieres, og 

oppgaven åpner for å trekke veksler på det kandidatene har lært på andre studieår. 

Siden oppgaven er av uvant karakter, og det er begrenset med tid, bør kandidatene i stor grad 

bedømmes på det de skriver og får ut av oppgaven, og ikke trekkes i særlig grad om de går 

glipp av interessante problemstillinger. Min fremstilling nedenfor er altså vesentlig mer 

omfattende enn man kan forvente av kandidatene. 

2.2         Om den formelle forankringen av høyesterettspraksis som rettskilde 

Det helt sentrale i denne oppgaven er å finne frem til Grunnloven § 88 og drøfte betydningen 

av denne som formell forankring av høyesterettspraksis som rettskilde. Kandidater som klarer 

å ramme inn problemstillingen bør likevel gis uttelling i den grad de viser kunnskap om 

metodefaget. 

En måte å starte drøftelsen på kan være å konstatere at rettskildene i norsk rett ikke er formelt 

forankret; lovgiver har ikke generelt vedtatt hvilke argumentbærere domstolene eller andre 

rettsanvendere kan bruke ved løsningen av rettslige spørsmål. Her er det mulig å sammenlikne 

med f.eks. statuttene til Den internasjonale domstolen (ICJ) artikkel 38, som uttømmende 

lister opp rettskildene domstolen kan anvende (i én forstand av "rettskilde"). Kandidatene kan 

også påpeke at man på visse rettsområder har lovfestet det som kan oppfattes som særlige 

prinsipper om rettskilder, som f.eks. Grunnloven §§ 96 og 113. 

Videre kan kandidatene påpeke at det ikke er helt selvsagt at rettspraksis er en rettskilde; i de 

nevnte ICJ-statuttene er rettspraksis ikke nevnt, men det er likevel alminnelig antatt at de har 

en viss betydning ved løsningen av fremtidige spørsmål. 

Oppgaven kan nok sies å forutsette at rettspraksis er en rettskilde, i den forstand at det er en 

argumentbærer som det kan utledes argumenter fra som man kan, og eventuelt skal, ta hensyn 

til ved løsningen av materiellrettslige spørsmål. Den åpenbare kandidaten for en «formell 

forankring» for dette er Grunnloven § 88. Forutsatt at det finnes andre domstoler enn 

Høyesterett vil det faktum at Høyesterett dømmer i siste instans ha den effekt at 

underliggende domstolers avgjørelser kan ankes og eventuelt oppheves av Høyesterett. Her 

kan kandidatene peke på domstolloven § 1 som regner opp de alminnelige domstolene etter 

rang. Dette tilsier at underliggende domstoler anvender Høyesteretts praksis ved løsning av 

rettsspørsmål. Og når domstolene under Høyesterett følger en fast praksis, vil andre aktører 

undergitt domstolenes myndighet ha god grunn til å rette seg etter denne. 

I den grad det da ligger i systemet at underliggende domstoler ikke vil ønske å få sine 

avgjørelser omgjort, og er lojale mot systemet, kan høyesterettspraksis som rettskildefaktor 

sies å være forankret i Grunnloven § 88.  Det er imidlertid verdt å peke på at denne 

«formelle» forankringen har flere institusjonelle forutsetninger. Trolig er det lojaliteten til et 

system hvor Høyesterett forutsettes å diktere innholdet i rettsreglene, snarere enn den reelle 

risikoen for at Høyesterett faktisk skal overprøve en konkret avgjørelse, som er den reelle 

begrunnelsen for at Høyesteretts praksis har den rollen den har. 



Selv om metodefaget gjerne er sentrert om rettsanvendelsen i domstolene, kan kandidatene 

nevne at relevant høyesterettspraksis legges til grunn ved løsningen av rettslige spørsmål også 

for saker som trolig aldri vil komme for domstolene. Dette gjelder både i privatrettslige tvister 

og ved vedtakelse av f.eks. forvaltningsvedtak. Kandidatene kan her f.eks. påpeke at 

forvaltningsvedtak ikke alltid har kunnet blitt bragt inn for domstolene, og at det er denne 

muligheten for overprøving som formelt sett gjør at høyesterettspraksis har betydning i disse 

sakene. 

Det kan være verdt å nevne at det som nå er sagt ikke medfører at Høyesteretts egen praksis 

nødvendigvis er en «rettskilde» som formelt sett binder Høyesterett i sin egen rettsanvendelse. 

Høyesterett avgjør hver enkelt sak i siste instans, og det er ikke praksis for at de 

opphever egne avgjørelser. Her kan forholdet mellom ankeutvalg, avdeling, storkammer og 

plenum eventuelt diskuteres med henvisninger til det formelle grunnlaget. Poenget blir at det 

kan problematiseres om Grunnloven § 88 kan sies å være den formelle forankringen for 

høyesterettspraksis som retningsgivende for Høyesteretts fremtidige rettsanvendelse. Dette 

viser også at spørsmålet har en del nyanser som kan bringe kandidatene inn på spørsmål om 

grunnlaget for rettskildelæren, men bør ikke bruke for mye plass på dette. 

2.3         Om den formelle forankringen av rettspraksis fra internasjonale domstoler som 

rettskildefaktor 

Blant de alternative typene rettspraksis som kandidatene kan drøfte, så er en god kandidat for 

å bringe nyansert til tema «formell forankring» å behandle i rettspraksis fra internasjonale 

domstoler. 

Hvis man holder fast ved utgangspunktet om at det er Norges Høyesterett som avgjør 

rettsspørsmål i enkeltsaker med bindende virkning i Norge, så kan man nok si at den formelle 

forankringen av rettspraksis fra internasjonale domstoler som rettskildefaktor er avledet av 

Grunnloven § 88. Her kan kandidatene vise til avgjørelser fra Høyesterett som uttaler seg om 

betydningen av avgjørelser fra internasjonale domstoler mv. Men en besvarelse som 

begrenser seg til dette vil gå glipp av interessante nyanser i dagens rettskildelandskap. 

Kandidatene som ser at rettspraksis fra andre domstoler kan ha et særskilt formelt grunnlag og 

påpeker dette, bør premieres. Nedenfor diskuteres noen sider ved dette som kandidatene kan 

komme til å drøfte. 

Særlig nærliggende kan det være å behandle rettspraksis fra Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen (EMD) og EFTA-domstolen da dette er fagfelt kandidatene bør 

kjenne nokså godt fra tidligere i studiet, og folkerettens betydning som rettskildefaktor er et 

tema i JUS4111. 

Ved redegjørelsen for den formelle forankringen av EMDs rettspraksis ved tolkningen av 

EMK kan kandidatene peke på at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) skal 

«gjelde som norsk lov» og ved «motstrid» gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. 

menneskerettsloven §§ 2 og 3. Ettersom det følger av konvensjonen at den tolkes autoritativt 

av EMD, så kan man forstå menneskerettsloven slik at rettspraksis fra EMD er en 

rettskildefaktor i norsk rett i kraft av denne loven, jf. EMK artikkel 32 nr. 1.  

Vi ser her at den folkerettslige forpliktelsen til å følge EMDs dommer kan sies å ha en 

«formell forankring» i loven selv. På det institusjonelle plan kan man peke på at Norge kan 



klages inn for domstolen, slik at Høyesterett har en reell begrunnelse til å avgjøre saker slik de 

antar EMD vil gjøre det, men dette ligger vel til dels utenfor oppgaven. 

Her kan det også være aktuelt å drøfte Grunnloven § 92, som fastslår at staten skal respektere 

og trygge menneskerettighetene slik de er fastsatt i traktater mv. Studenter som drøfter 

Høyesteretts forskjellige holdninger til den rettskildemessige betydningen av EMDs dommer 

bør få uttelling for det så lenge det er opp mot «formell forankring». 

Om noen studenter drøfter betydningen av rettspraksis fra EFTA-domstolen er det verdt å 

nevne at EØS-avtalen gjelder som norsk lov med forrang, jf. EØS-loven §§ 1 og 2, men at det 

er en selvstendig avtale, ODA-avtalen, som etablerer domstolen og regulerer de folkerettslige 

forpliktelsene av ikke å oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Det er altså her en tilsynelatende 

formell forskjell mellom EØS-loven og menneskerettsloven. 

Studenter som får noe ut av en sammenlikning av den formelle forankringen av rettspraksis 

fra EMD og EFTA-domstolens i norsk rett, bør premieres. Ett av flere poenger er at mens den 

rettskildemessige betydningen av EMDs praksis kan sies å ligge innbakt i konvensjonen og er 

gjort til norsk lov, er ODA-avtalen inngått på siden av EØS-avtalen. En diskusjon av de 

rettskildemessige konsekvensene av denne forskjellen vil vel i utgangspunktet falle utenfor 

oppgaven. 

Kandidater som på fornuftig vis drøfter den formelle forankringen av rettspraksis fra andre 

internasjonale domstoler på en måte som faller innenfor oppgaven, bør naturligvis også 

premieres.  

2.4         Om underrettspraksis 

Kandidatene kan også drøfte den formelle forankringen til norsk underrettspraksis som 

rettskilde. Her vil det være naturlig å presisere at underettspraksis som kjent har mindre vekt 

enn høyesterettspraksis, men kandidatene kan likevel påpeke at det ligger i systemet med 

domstoler at avgjørelser som utgangspunktet vil kunne få betydning for løsningen av nye 

spørsmål.  

Ettersom avgjørelser fra underrettene i stadig økende grad blir gjort kjent via lovdata, og alle 

lagmannsrettsavgjørelser nå gjøres tilgjengelig der, vil også deres praktiske betydning kunne 

øke. Den formelle forankringen er her avledet av Grunnloven § 88. I den grad kandidatene får 

en interessant diskusjon ut av dette, bør det premieres. 

2.5          Om andre typer rettspraksis 

Det kan også tenkes at noen kandidater diskuterer f.eks. dommer avsagt av voldgiftsdomstoler 

eller andre domstoler. Dette vil naturligvis også premieres så lenge det kaster lys over 

problemstillingen og helst bringer noe nytt til tematikken sammenliknet med de andre 

formene for praksis som kandidaten har drøftet. Man kan f.eks. kommentere at avgjørelser fra 

voldgiftsdomstoler ofte ikke publiseres, jf. oppgave 2, men at noen av dem som har blitt 

publisert har fått en viss betydning i litteratur og praksis (f.eks. den ofte siterte 

voldgiftsavgjørelsen om Wingull i ND 1979 s. 231).  

  



3.         «Redegjør for hvilken betydning skriftlig begrunnelse har for avgjørelsers 

prejudikatverdi med utgangspunkt i avgjørelsene LB-2018-  23440 og HR-2018-842-U.» 

3.1          Innledning 

Oppgaven handler om betydningen av skriftlig begrunnelse for avgjørelsers prejudikatverdi. 

Så vidt jeg kan se forekommer ordet «prejudikatverdi» kun én gang i Eckhoffs Rettskildelære, 

men betydningen bør være klar nok: Det handler om i hvilken grad rettsoppfatningen som 

avgjørelsen bygger på bør eller vil bli lagt til grunn i fremtidige saker. Begrepet innebærer 

altså en nyansering eller relativisering av prejudikatbegrepet. 

Det kan nok ikke forventes at kandidatene gir lange svar på denne oppgaven, men de bør 

kunne peke på hvorfor skriftlige begrunnelser er viktig for prejudikatverdien og knytte noen 

kommentarer til avgjørelsene. Oppgaven ber om at problemstillingen diskuteres «med 

utgangspunkt» i avgjørelsene, men man bør stå ganske fritt ved disponeringen av oppgaven. 

3.2          Om betydningen av skriftlig begrunnelse 

Som en hjelp for tanken – og pedagogikken ved besvarelsen av oppgaven – kan det være 

hensiktsmessig å vurdere hvordan prejudikatverdien ville blitt påvirket om avgjørelser ikke 

var skriftlig begrunnet. Dersom rettsfellsskapet kun får vite slutningen, men ingen 

begrunnelse, vil det bli betydelig vanskeligere å bygge på rettsoppfatningen i avgjørelsen, 

fordi premissene for konklusjonen er usikre. Ett av flere problemer er da at fremtidige 

rettsanvendere blir henvendt til å gjette på hva ved saken og rettsreglene som medførte 

resultatet, og da hvilken overføringsverdi avgjørelsen har til andre saker. Satt på spissen vil 

man ikke ha «prejudikater» i en slik situasjon. 

Ettersom oppgaven handler om prejudikatverdien får kandidatene et hint om at denne også 

kan variere, og gode kandidater bør se at denne vil kunne avhenge av hvor god begrunnelsen 

er. En godt begrunnet avgjørelse som gir klare retningslinjer for fremtidig rettsanvendelse vil 

kunne sies å ha større prejudikatverdi enn en avgjørelse hvor det er usikkert hva domstolen 

har bygget på, eller hvor andre rettsanvendere vil forsøke å begrense rekkevidden av 

prejudikatet fordi det fremstår dårlig begrunnet. Hvis kandidaten får mer ut av dette, bør det 

gis uttelling.  

3.3          Diskusjon med utgangspunkt i LB-2018-23440 og HR-2018-842-U 

Det sentrale å peke på i relasjon til disse avgjørelsene er at lagmannsretten i LB-2018-23440 

forholder seg aktivt til begrunnelsen til Høyesteretts kjennelse HR-2018-231-U, men tolker 

den slik at siden den ikke behandler alternativet om at møtende aktor kan ha kompetanse til å 

endre tiltalen etter § 254 tredje ledd, så får den ikke betydning for dette alternativet. Det sies 

rett ut at det «burde … ha kommet klarere til uttrykk» om man mente at endring etter § 254 

tredje ledd ikke er tilstrekkelig for at en anke skal prøves etter straffeprosessloven § 321 annet 

ledd. 

Tilfellet her viser at selv om en avgjørelse er skriftlig, er det ikke sikkert at mottaker 

forstår avgjørelsen slik den var ment av "avsender". Med en mer uttømmende begrunnelse 

kunne tolkningsrommet lagmannsretten benyttet vært begrenset. Samtidig er det grenser for 

hvor omfattende begrunnelser domstolene skal gi, og det kan nok uansett problematiseres 

hvilket tolkningsrom som egentlig var etterlatt av Høyesteretts uttalelse i HR-2018-231-U. En 



slik vurdering vil gli over i besvarelsen av oppgave 3. Så lenge denne problemstillingen 

adresseres har det ikke betydning under hvilken oppgave kandidatene drøfter den. 

  

4.         «Vurder lagmannsrettens lovforståelse i LB-2018-23440 i lys av rettskildebildet.» 

4.1        Innledning 

Oppgaven ber om en vurdering av lagmannsrettens «lovforståelse» i beslutningen «i lys av 

rettskildebildet». Dette er i realiteten en «minidomsanalyse», en sjanger som kandidatene bør 

være kjent med, bl.a. gjennom fire kurs som fokuserer på dette, semesterets fakultetsoppgave 

og tidligere eksamensoppgaver. Om denne sjangeren viser jeg til utdrag fra Nils Gunnar 

Skrettings sensorveiledning for eksamen våren 2018, som riktignok gjaldt en 4 timers 

domsanalyse: 

«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 kandidatene som vurderer 

[avgjørelsen] i lys av annen høyesterettspraksis, må gis uttelling. (…) 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.» 

Disse forventningene må naturligvis anpasses vår oppgave og tiden kandidatene har til 

disposisjon, men gir retningslinjer for hva sensorene kan se etter som positive trekk ved 

besvarelsene. 

For å «vurdere» lagmannsrettens lovforståelse må man først redegjøre for den. En grei 

disponering av oppgaven kan da være å først redegjøre for lovforståelsen som beslutningen 

bygger på, og deretter foreta en vurdering av denne. Det er ikke nødvendig med en 

selvstendig innledning, men det gir naturligvis ikke grunnlag for trekk. 

Domsanalyse er en sjangerform en del studenter finner vanskelig, og det er verdt å ha i 

bakhodet. Det understrekes igjen at kandidatene har nokså lite tid til å besvare oppgaven, og 

at den forutsetter at man tenker litt over straffeprosessuelle spørsmål. Terskelen bør derfor 

ikke legges for høyt ved vurderingen. 

4.2          Redegjørelse for lagmannsrettens lovforståelse 

Det kan være litt krevende for kandidatene å forstå helheten i lagmannsrettens lovforståelse, 

men det kan i prinsippet gjøres ganske kort. Kandidatene behøver ikke å ha en innledende 

analyse av hvorfor lagmannsretten legger denne lovforståelsen til grunn, det kan eventuelt 

behandles under vurderingsdelen. 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/oppgaver/jus4111-sensorveil.pdf


Det kan være hensiktsmessig om kandidatene formulerer spørsmålet for lagmannsretten for å 

forklare lovforståelsen. Kjernen i spørsmålet var om det var silingsreglene i 

straffeprosessloven § 321 annet eller tredje ledd som kom til anvendelse der det var tatt ut 

tiltale for et straffbart forhold med strafferamme over seks år, jf. tredje ledd, men møtende 

aktor nedsubsumerte til et straffbart forhold med lavere strafferamme under 

hovedforhandling, jf. annet ledd. 

Lagmannsretten forstod straffeprosessloven § 321 slik at selv om den opprinnelige 

tiltalebeslutningen gjaldt et forhold med strafferamme over seks år, så kunne silingsregelen i 

annet ledd anvendes der møtende aktors påstand angikk et forhold med strafferamme under 

seks år, så lenge møtende aktor hadde kompetanse til å endre tiltalen under hovedforhandling 

i medhold av straffeprosessloven § 254 tredje ledd. 

Det kan være verdt å understreke uenigheten mellom Høyesterett i HR-2018-842-U og 

lagmannsrettens beslutning. Begge domstolene er enige om at møtende aktor hadde 

kompetanse til å endre tiltalen etter straffeprosessloven § 254 tredje ledd, og det var også klart 

at hen ikke hadde tiltalekompetanse etter straffeprosessloven § 67. Mens lagmannsretten 

mente at kompetanse etter § 254 tredje ledd var tilstrekkelig for at silingsregelen i 

straffeprosessloven § 321 annet ledd kom til anvendelse, mente Høyesterett at 

tiltalekompetanse etter § 67 var nødvendig. 

4.3          Vurdering av lagmannsrettens lovforståelse i lys av rettskildebildet 

Kandidatene kan understreke at lagmannsrettens lovforståelse må analyseres i lys av 

rettskildebildet slik det var da beslutningen ble avsagt, dvs. at HR-2018-842-U ikke skal 

komme i betraktning. Samtidig var kildene Høyesterett peker på i HR-2018-842-U avsnitt 17 

deler av rettskildebildet den gang.  

Kandidatene bør dermed gjøre seg opp en mening om lovforståelsen i lys av de kildene 

lagmannsretten hadde å forholde seg til. Oppgaven kan disponeres på forskjellige måter, og 

det vil være sentralt å sammenlikne uttalelsene til Høyesterett i HR-2018-231-U med den 

lovforståelsen lagmannsretten legger til grunn. 

Siden man skal vurdere lagmannsrettens «lovforståelse» så kan det være hensiktsmessig å 

starte i lovteksten og si at ordlyden i straffeprosessloven § 321 ikke gir noen klare anvisninger 

om hva som er riktig lovforståelse. De grunnleggende argumentene for løsningen av 

spørsmålet er nok systembetraktninger/reelle hensyn, men siden det foreligger to 

høyesterettsavgjørelser – Rt-2010-1652 og HR-2018-231-U – får de stor betydning i 

rettskildebildet. 

Kandidatene må drøfte uttalelsene i HR-2018-231-U avsnitt 13 til 15. Høyesterett starter i 

avsnitt 13 med å konstatere at det i utgangspunktet er strafferammen i den opprinnelige 

tiltalebeslutningen som er avgjørende, uavhengig av om domstolen nedsubsumerer til et 

straffebud med lavere øvre strafferamme. Høyesterett konstruerer dermed Rt-2010-1652 som 

et unntak fra dette, jf. avsnitt 14, og knytter eksplisitt dette unntaket til det forhold at aktor i 

den saken var en statsadvokat med tiltalekompetanse, jf. straffeprosessloven § 67. Dette blir 

kontrastert med den aktuelle saken, hvor møtende aktor ikke hadde tiltalekompetanse, og det 

sies at «i en slik situasjon» er den opprinnelige tiltalebeslutningen avgjørende for anvendelsen 

av tredje ledd. 



Her bør kandidatene peke på at den nokså klarte uttalelsen «i en slik situasjon» taler mot 

lagmannsrettens lovforståelse, og samtidig vurdere lagmannsrettens slutninger. Slik 

lagmannsretten tolker avgjørelsen så er det faktum at muligheten til å endre tiltalen etter 

straffeprosessloven § 254 ikke er nevnt tilstrekkelig grunn til å fravike denne uttalelsen. 

Kandidatene bør ha en mening om hvorvidt dette er en fornuftig lesning av Høyesteretts 

kjennelse. 

Kandidatene bør også vurdere lagmannsrettens begrunnelse for konklusjonen, nemlig at 

møtende aktor uten tiltalekompetanse formelt kan endre tiltalen, og at lagmannsretten mener 

at da ville man måtte legge den aktuelle, og ikke opprinnelige tiltalen, til grunn ved 

vurderingen etter straffeprosessloven § 321. Begrunnelsen til dette synspunktet fremgår ikke 

klart fra premissene, og kandidatene bør peke på om dette var god nok grunn til å fravike den 

naturlige tolkningen av HR-2018-231-U.   

Her kan kandidatene trekke inn argumenter fra HR-2018-842-U avsnitt 17, hvor Høyesterett i 

større grad viser til begrunnelsen for at det er strafferammen i tiltalen til den med 

tiltalekompetanse etter straffeprosessloven § 67 som er avgjørende, da denne alltid kan 

omgjøre møtende aktors beslutning om å endre tiltalen etter straffeprosessloven § 254, jf. 

Ot.prp. nr. 79 (1988-1989) side 34 og 36. Om kandidatene ser betydningen av dette vil kunne 

avhenge av i hvilken grad de forstår «mekanikken» i systemet for tiltale. Kandidatene kan 

primært forventes å diskutere de argumentene som er fremme i avgjørelsene, men dem som 

ser argumenter i rettskildebildet som ikke er nevnt, bør få en viss uttelling. 

Man kan med fordel komme inn på betydningen av begrunnelsen i HR-2018-231-U for om 

lagmannsretten la riktig lovforståelse til grunn. I HR-2018-231-U begrunnet ikke Høyesterett 

synspunktet sitt, men konstaterte bare hvordan rettstilstanden var. Dette åpnet for at 

lagmannsretten misforstod kjennelsen/tolket den innskrenkende. Dette har en side mot 

oppgave 2. Lagmannsretten kan sies å ha hatt en nokså praktisk tilnærming til 

tiltalekompetansereglene, men på bekostning av den rettssikkerhetsgarantien som ligger i å 

kunne anke dommer hvor tiltalebeslutningen som ligger i bunn har en høy strafferamme. I den 

grad kandidatene klarer å knytte noen vurderinger til de underliggende hensyn i 

krysningspunktet mellom ankesilingsregler, tiltalekompetanse og strafferamme, bør det 

premieres, da det må kunne sies å utgjøre «rettskildebildet» i saken. 

Beslutningen er nokså kort, og det er begrenset hva det er å kommentere for kandidatene. 

Noen vil kanskje diskutere betydningen av Rt-2010-1652, og vise til at på ett nivå gjelder 

beslutningen tolkningen av rekkevidden av denne opp mot HR-2018-231-U. Noen vil kunne 

diskutere en «formell» vs. en mer «praktisk» tilnærming til reglene, og noen vil kanskje 

vurdere det opp mot hvilken regel som gir et «rimelig resultat». Utover å kommentere 

forholdet mellom lagmannsrettens beslutning og HR-2018-231-U må kandidatene primært 

bedømmes på hva de får ut av oppgaven, og ikke hva de ikke diskuterer. 

  

5.         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. 

Eksamensoppgaven er som nevnt under punkt 1 av en litt annen karakter enn 

eksamensoppgavene i faget de siste årene, og kan derfor komme som en overraskelse på 

kandidatene. En del studenter vil kunne ha problemer med å forstå helt hva oppgavene spør 

om. Temaene er sentrale, men ikke nødvendigvis de kandidatene har arbeidet mest med i 

løpet av semesteret, og stiller krav til selvstendighet. 

Utfordringen for kandidatene vil nok være å få vist metodisk refleksjon gjennom oppgavene. 

«Domsanalyse» er også en sjanger som kandidatene erfaringsmessig finner vanskelig, selv om 

dette kun utgjør en del av oppgaven. En risiko er at kandidater 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. 

Det er viktig at kandidatene viser at det er foretatt avgrensninger og at de er resultat av 

oppgaveteksten. Selvstendighet i disponeringen bør – som nevnt – gis uttelling. Det samme 

gjelder kandidater som evner å vise til selvstendige eksempler mv. 

Det gjentas at det forventes at oppgaven oppfattes som vanskelig, og at dette må hensyntas. 

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  
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