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1. Oppgaven 

Oppgaven lyder: 

            "Hans Petter Graver skriver i boken Dommernes krig (Oslo, 2015) følgende: 

"Dommere bør utnytte det spillerommet som juridisk metode gir, til aktivt å motarbeide 

grove angrep på rettsstatsverdiene. I ekstreme situasjoner bør de også la være å anvende det 

som makthaverne dekreterer som rett, selv om det innebærer å bryte med anerkjente 

metodeprinsipper. I praksis ser vi at begge deler er vanskelig. Er det mulig å utvikle et 

moralsk kompass som kan veilede dommere i slike situasjoner og sette dem bedre i stand til 

å motstå aktive angrep på rettsstaten?" 

Drøft hvorvidt de to første setningene lar seg forene med Etiske prinsipper for dommeratferd, 

pkt 1: Grunnleggende krav. En dommer skal opptre i samsvar med loven, rettsordenen og 

god dommerskikk, og slik at han eller hun gjennom sin atferd fremmer den alminnelige tillit 

til domstolene. 

  

2. Om læringskrav, undervisning og pensum 

Læringskravene for fagområdet etikk i JUS 4111 er som følger: 

«Kunnskap 

Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for de 

sentrale juristprofesjoner. 

Ferdigheter 

 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 

 Studenten skal være på vakt overfor faktiske og mentale prosesser som kan påvirke jurister til å 

fravike de etiske krav 

Generell kompetanse 

Studenten skal kunne oppfylle de yrkesetiske kravene i sitt virke som jurist. For øvrig vises til 

omtalen av generell kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for 

masterstudiet i rettsvitenskap.» 

Pensum for etikkdelen er følgende: 

“Hovedlitteratur 

 Graver, Hans Petter: hva er rett (Universitetsforlaget 2011) s. 58-69 og s. 98-140. 

 Luban, David: Integrity: Its causes and cures. Fordham law review, Volum 72, s. 279-310. 



 Juss og etikk (Universitetsforlaget 2005) s. 15-86, s. 109-128 og s. 150-170. 

 Etiske retningslinjer for statstjenesten med veiledning, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2012  

Tilleggslitteratur 

 Tranøy, Knut Erik: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen, Universitetsforlaget, 

1998. 

 Wilhelmsen,Jan-Fredrik og Geir Woxholth: Juristetikk,Gyldendal, Oslo 2003 (Ny utgave 

2007). 

 Leijonhufvud,Madeleine:Etiken i juridiken, Norstedts juridik, Stockholm 2007 (Ny utgave 

2010)” 

Når det gjelder undervisning i etikkdelen, er det blitt gitt to forelesninger (tilsammen fire timer) og en 

gjennomgang av fakultetsoppgaven i etikk. Videre har studentene hatt 8 timer med obligatorisk kurs 

med fokus på anvendt etikk og oppgaveløsning. (Se undervisningsmateriale for våren 2017 her: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v17/Undervisningsmateriale%20i%20JUS4111%2

0-%20etikk.html) 

3. Innledende bemerkninger om oppgaven og om dekning av problemstillingen i pensum 

Oppgaven ber kandidaten drøfte spørsmål knyttet til et sitat fra Hans Petter Gravers bok Dommernes 

Krig.  (Sitatet er fra bokens konklusjon, på s. 256, men boken er ikke på pensum og studentene kan 

ikke antas å kjenne sammenhengen sitatet inngår i.) 

Spørsmålet kandidaten skal drøfte er om Gravers utsagn (nærmere bestemt de to første setningene av 

det) lar seg forene med punkt 1 i Etiske prinsipper for dommeratferd, som er gjengitt i oppgaven. 

Spørsmålet har ingen åpenbare fasitsvar og kan angripes på ulike måter. Spørsmålet må anses som 

krevende av flere grunner: 

 Med unntak av deler av kapitlene fra Hva er rett, er ikke problemstillingen sentral i pensum, og 

pensumlitteraturen inneholder lite stoff som direkte gir svar på spørsmålet, selv om det inneholder 

stoff som klart kan brukes for å besvare spørsmålet (se nedenfor). 

 Studentene vil, både fra det obligatoriske kurset og fra fakultetsoppgaven, primært ha erfaring med 

praktiske oppgaver innen anvendt etikk, og ikke med den typen teoretisk drøftelse som spørsmålet 

krever. 

 Gravers påstand står i motsetning til det studentene ellers lærer, nemlig at det er moralsk riktig for 

dommere å dømme etter loven, og, generelt for jurister, å forholde seg til og følge gjeldende rett. 

Studentene må derfor ta stilling til hva som eventuelt kan rettferdiggjøre et unntak fra den klare 

hovedregelen, noe som krever en stor grad av teoretisk modenhet og en god forståelse av forholdet 

mellom juss, etikk og etiske retningslinjer. 

Når det gjelder dekning av problemstillingen i pensum, tas den særlig opp i kapittel 7 og 8 (s. 98-140) 

av Gravers bok Hva er Rett. I kap. 7, drøfter Graver tilfeller der dommere, og andre jurister, bidrar til 

overgrep, blant annet i Nazi-Tyskland (se nedenfor) og i kapittel 8 drøfter han bl.a. forholdet mellom 

rettsregler og moralske regler, og fremhever at det «kan av og til være moralsk å bryte loven» (p. 126). 

Kapitlene om dommeretikk på pensum (kapittelet «Anvendt dommeretikk» i Juss og etikk, samt, i 

tilleggslitteraturen,  kapittelet «Dommeren» i Juristetikk og kapittel 4.3 «Domarverksomhet» i Etiken i 

juridiken) inneholder enkelte drøftelser som er relevante for problemstillingen, men hovedtyngden i 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v17/Undervisningsmateriale%20i%20JUS4111%20-%20etikk.html
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disse kapitlene er ikke på den typen problemstillinger som spørsmålet reiser. Tranøys bok Det åpne 

sinn inneholder teoretiske diskusjoner om etikk (inkludert diskusjoner av forholdet mellom lov og 

moral på s. 186-200) som studentene kan trekke på i sine diskusjoner, men som heller ikke kan 

anvendes direkte. 

Studentene vil også ha tidligere tatt eksamen JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig 

variant og noen vil kunne trekke på deler av pensum fra det emnet, særling fra den rettsfilosofiske 

delen av emnet, som blant annet omtaler muligheten for kritikk av positiv rett. Det kan også være 

relevant, for å tolke Gravers utsagn, å trekker på litteratur fra metodelen av JUS 4111. Nettopp fordi 

oppgaven er så pass vanskelig og det ikke finnes klare fasitsvar i pensum, er det bare positivt om 

kandidaten trekker på annen litteratur og teori enn den som er på pensum, selv om det ikke kan 

forventes at de gjør det. 

På forelesningene ble også forholdet mellom rett og moral tatt opp, samt forholdet mellom etikk og 

etiske retningslinjer, og det ble problematisert hvorvidt det moralsk riktige alltid er å følge loven og de 

etiske retningslinjene. 

Når det gjelder forholdet til læringskravene, er dette spørsmålet knyttet til følgende ferdighetsmål: 

«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». Det bør 

imidlertid bemerkes at mens læringskravet implisitt forutsetter at det er etisk riktig å følge yrkesetiske 

normer, kan en god drøfting av oppgaven innebære at man setter spørsmålstegn ved om det alltid er 

riktig å følge etiske prinsipper for dommeratferd. 

4. Oppgavens spørsmål 

Oppgavens spørsmål er: «Drøft hvorvidt de to første setningene lar seg forene med Etiske prinsipper 

for dommeratferd, pkt 1: Grunnleggende krav. En dommer skal opptre i samsvar med loven, 

rettsordenen og god dommerskikk, og slik at han eller hun gjennom sin atferd fremmer den 

alminnelige tillit til domstolene.» 

Spørsmålet peker på et sentralt dilemma i dommeres forhold til rettsstaten: dommerens rolle er å 

forsvare rettsstaten, men den samme egenskapen – respekt for loven – som dommeren må ha for å 

bidra til å opprettholde rettsstaten, kan også i noen situasjoner føre til at dommeren er med på å 

angripe rettstatsverdiene.  Oppgaven reiser også grunnleggende teoretiske spørsmål om forholdet 

mellom etikk og juss. 

Det vil være mange måter å besvare oppgaven på, og kandidatene bør gis et visst spillerom i sin 

tilnærming til oppgaven. Jeg vil i det følgende peke på noen momenter som er relevante. 

I én forstand er dette første spørsmålet et relativt snevert spørsmål, der kandidaten skal drøfte om 

Gravers utsagn lar seg forene med etiske prinsipper for dommeratferd pkt 1. Oppgavelyden som sådan 

krever ikke at man tar stilling verken til hvorvidt Gravers påstand lar seg forsvare eller om de etiske 

prinsipper for dommere bør følges. Imidlertid er det flere større etiske og rettsfilosofiske spørsmål som 

det kan være relevant å ta opp for å besvare dette i én forstand snevre spørsmålet, så som: 

 Når er det moralsk riktig for en dommer å la være å anvende gjeldende rett? 

 Kan en klart umoralsk lov være gyldig, slik en rettspositivist vil hevde, eller kan vi si med Augustin 

av Hippo at en urettferdig lov ikke er en lov i det hele tatt? 



 Når er det moralsk riktig å ikke følge de yrkesetiske retningslinjene for dommere? 

 Hva er de moralske begrunnelsene for å følge de yrkesetiske retningslinjene, og sier disse 

begrunnelsene noe om hvordan retningslinjene skal forstås eller når det er moralsk riktig å ikke 

følge dem? 

I hvilken grad det vil være relevant å trekke inn enkelte av disse større etiske og rettsfilosofiske 

spørsmålene, vil avhenge av hvordan kandidaten velger å gå frem for å svare på oppgangen, og dette 

er som nevnt en type oppgave som åpner for mange forskjellig tilnærminger.  Det er derfor etter mitt 

syn ingenting i veien for at kandidaten fremhever de underliggende etiske og rettsfilosofiske spørsmål 

som oppgaven implisitt reiser. Men det bør først og fremst gjøres i den grad det er nødvendig for å 

besvare det i én forstand mer snevre spørsmål oppgaven stiller. I en viss grad kan kandidaten også ta 

opp disse spørsmålene for å sette oppgavespørsmålet i sammenheng og vise hva som står på spill i 

besvarelsen av spørsmålet. 

Oppgavens spørsmål inneholder to ulike spørsmål 

Spørsmålet inneholder i praksis to ulike spørsmål: 

1. Hvorvidt den første setningen fra Graver – «Dommere bør utnytte det spillerommet som juridisk 

metode gir, til aktivt å motarbeide grove angrep på rettsstatsverdiene» –  lar seg forene med etiske 

prinsipper for dommeratferd pkt 1. 

2. Hvorvidt den andre setningen fra Graver – «I ekstreme situasjoner bør de også la være å anvende 

det som makthaverne dekreterer som rett, selv om det innebærer å bryte med anerkjente 

metodeprinsipper» – lar seg forene med etiske prinsipper for dommeratferd pkt 1. 

Første og andre setning fra Graver inneholder to ulike påstander, og det er godt mulig at for eksempel 

den første av de siterte setningene lar seg forene med etiske prinsipper for dommeratferd pkt 1, mens 

den andre setningen ikke gjør det, så det er nødvendig å vurdere de to spørsmålene hver for seg. En del 

drøftelser vil imidlertid være felles for de to spørsmålene. Blant annet vil forståelsen av pkt.1 i etiske 

prinsipper for dommeratferd ligge til grunn for behandlingen av begge spørsmålene. 

 Om etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 1.  

Punkt 1 er den grunnleggende regelen i de etiske prinsippene for dommeratferd. Punktet inneholder to 

krav: et krav om å «opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk», og et krav om å 

«gjennom sin atferd [fremme] den alminnelige tillit til domstolene». Begge disse kravene er relevante 

for oppgaven. (I den grad kravet om å opptre i samsvar med god dommerskikk innebærer mer enn 

kravet om å opptre i samsvar med loven og rettsordenen, tror jeg ikke det kravet er relevant for 

oppgaven.) 

Når det gjelder kravet om å opptre i samsvar med loven og rettsordenen, utdypes det på følgende måte 

i en kommentar til en paragraf med samme innhold i et tidligere utkast til etiske regler for dommere 

(utkastet ble ikke vedtatt, men kommentarene er opplysende også for den versjonen av prinsippene 

som til slutt ble vedtatt): 

«Kravet om at dommeren skal bestrebe seg på å opptre i samsvar med loven og rettsordenen, 

tar for det første sikte på dommerens forhold i tjenesten, hvor den sentrale oppgave jo nettopp 

er å håndheve lov og rett. Når rettsordenen er nevnt ved siden av loven, er det fordi dommeren 

selvsagt også må etterleve rettsregler som ikke er lovfestet, men som følger av sikker 



rettspraksis eller annen veletablert rettsoppfatning. Kravet retter seg både mot de avgjørelser 

dommeren treffer, og mot fremgangsmåten når avgjørelsene treffes – den prosessuelle siden. 

Det vil ikke sjelden være tvil om hva loven og rettsordenen tilsier; dette er jo i mange tilfeller 

årsaken til at en sak kommer for domstolene. Dommeren må i slike tilfeller ta standpunkt ut fra 

en vurdering av hva som er den riktigste løsning på grunnlag av rådende rettskildeprinsipper. 

Avgjørelsen må være lojal i forhold til rettsordenen; dommeren kan ikke ut fra personlige 

preferanser sette seg ut over alminnelig anerkjent rettskildebruk.» 

(Etiske regler for dommere – utkast fra arbeidsgruppe oppnevnt av Domstoladministrasjonen, s. 

34: http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/om-domstolene/utkast-

etiske-prinsipper.pdf) 

Når det gjelder forståelsen av uttrykket «rettsordenen» i etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 1, 

kom det frem på sensormøtet at mange studenter synes å legge mer i uttrykket "rettsordenen" enn det 

som følger av dette sitatet og at flere oppfatter det som en henvisning til rettssystemet som sådan. 

Studentene kan ikke forventes å kjenne dette sitatet og det må være greit at de tolker "rettsordenen" på 

en annen måte enn slik det forklares her. 

Kravet kan begrunnes ved at det peker på en grunnleggende betingelse for at en rettsstat skal fungere. 

Kravet kan også begrunnes med respekt for demokratiet; som Wilhelmsen og Woxholth skriver: 

«Privat korstog mot regelverket er det samme som en fornektelse av demokratiet og Stortinget som 

lovgivende myndighet» (Juristetikk, s. 103). 

Når det gjelder kravet om å fremme den alminnelige tillit til domstolene, reflekterer det ett av 

formålene med de etiske prinsipper for dommeratferd, som er å «fremme at dommerne opptrer på en 

måte som skaper tillit til domstolene og deres avgjørelser».  Dette kravet peker på et institusjonelt 

perspektiv på yrkesetikken: når man vurderer en dommers handlinger, må man ikke bare se på 

konsekvensene av enkelthandlingen, men på hvordan handlingen påvirker tilliten til domstolene 

generelt. 

Begge kravene og begrunnelsene for dem kan inngå både i argumenter for at Gravers påstander lar seg 

forene med punkt 1, og for at de ikke lar seg forene. 

Gravers første påstand 

Det første av de to spørsmålene som ligger i oppgavens spørsmål er altså om påstanden  «"Dommere 

bør utnytte det spillerommet som juridisk metode gir, til aktivt å motarbeide grove angrep på 

rettsstatsverdiene»  lar seg forene med etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 1. 

For å få klarhet i akkurat hva Gravers påstand går ut på, bør kandidaten drøfte kort hva som ligger i 

«det spillerommet som juridisk metode gir». Her kan kandidatene eventuelt trekke veksel på 

metodedelen av emnet for å gi noen eksempler eller utdype hvor stort dette spillerommet er. 

Kontrasten med å «bryte med anerkjente metodeprinsipper» i andre setning bør komme frem: Å bryte 

med anerkjente metodeprinsipper vil i utgangspunktet være i strid med så vel faglige som etiske 

juristidealer, på en måte det ikke er å utnytte det spillerommet juridisk metode gir. 

Videre bør det drøftes hva som kan menes med «grove angrep på rettstatsverdiene», og kandidaten bør 

gi eksempler.  Det finnes neppe en autoritativ tolkning av det uttrykket, så her kan ulike tolkninger 

være legitime. Sitatet fra Graver er fra en bok om domstolene under den tyske okkupasjonen av Norge 

http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/om-domstolene/utkast-etiske-prinsipper.pdf
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1940-1945, og det kan med hell brukes eksempler fra denne perioden. Men studentene kan ikke 

forventes å vite hva boken Dommernes krig handler om, og det er ikke nødvendig å bruke eksempler 

fra den tyske okkupasjonen. I kapitlene fra Hva er rett på pensum, gis flere eksempler som kan brukes, 

blant annet tortur av terrormistenkte fanger i USA, og kandidaten kan gjerne finne egne eksempler. 

Også her er det ønskelig om kandidaten får frem kontrasten med den andre setningen i sitatet fra 

Graver: det er en forskjell på det som «bare» er grove angrep rettstaten og det som er «ekstreme 

situasjoner», altså de mest ekstreme angrep på rettsstaten. Nettopp fordi det ikke er så kontroversielt å 

hevde at man skal bruke det spillerommet juridisk metode gir som det er å hevde at man skal, om 

nødvendig, bryte med anerkjente metodeprinsipper, er det ikke nødvendig at situasjonen er «ekstrem» 

for at fordringen i Gravers første setning gjør seg gjeldende. 

Etter mitt syn, er det ikke urimelig å mene at denne første påstanden godt lar seg forene med pkt. 1 i 

etiske prinsipper for dommeratferd. Når det gjelder kravet om å opptre i samsvar med loven og 

rettsordenen, kan det sies å være tilfredsstilt gitt at man holder seg innenfor anerkjent juridisk metode. 

Når det gjelder kravet om å fremme den alminnelige tillit til domstolene, kan man si at denne tilliten 

nettopp styrkes ved at publikum ser at domstolene forsvarer rettstatsverdier mot angrep. 

Men jeg utelukker ikke at det også kan argumenteres for motsatte konklusjon. Kanskje kan man for 

eksempel argumentere med at det som følger av punkt 1 i de etiske prinsippene er, som det står i den 

siterte kommentaren, at i tilfeller der det er tvil om hva loven og rettsordenen sier, skal man «ta 

standpunkt ut fra en vurdering av hva som er den riktigste løsning på grunnlag av rådende 

rettskildeprinsipper» , men at spillerommet den juridiske metode gir er såpass stort at man uten å bryte 

juridisk metode kan velge en annen løsning enn den som er den riktigste på grunnlag av rådende 

rettskildeprinsipper. Hvis den riktigste løsning på grunnlag av rådende rettskildeprinsipper av og til vil 

være å ikke motarbeide grove angrep på rettsverdiene, kan den fordring Graver beskriver i noen 

tilfeller innebære et brudd på pkt 1. 

Gravers andre påstand 

Gravers andre påstand er at «I ekstreme situasjoner bør [dommere] også la være å anvende det som 

makthaverne dekreterer som rett, selv om det innebærer å bryte med anerkjente metodeprinsipper». 

Også her bør kandidaten drøfte hva påstanden innebærer. Uttrykket «det som makthaverne dekreterer 

som gjeldende rett» kan nok forstås på flere måter. Én mulig tolkning er at uttrykket er ment å vise til 

noe annet enn det som faktisk er gjeldende rett: Hvis det makthaverne dekreterer som gjeldende rett 

for eksempel klart er i strid med grunnloven, kan det følge av alminnelig rettskildelære at det faktisk 

ikke er gjeldende rett.  Men den tolkningen virker ikke rimelig, gitt at Graver skriver at å ikke anvende 

det makthaverne dekreterer som gjeldende rett kan innebære å bryte med anerkjente metodeprinsipper. 

En rimeligere tolkning, mener jeg, er derfor at «det makthaverne dekreterer som gjeldende rett» må 

forstås som synonymt med «det som er gjeldende rett i henhold til anerkjente metodeprinsipper». Men 

det kan være flere tolkninger av utsagnet som lar seg forsvare. 

Kandidaten bør også drøfte hva som ligger i «ekstreme situasjoner», og hvordan dette innebærer mer 

enn «grove angrep på rettstatsverdiene», som er nevnt i første setning. Nettopp siden det Graver her 

sier dommere bør gjøre bryter så kraftig med det som i normalsituasjoner anses som god juridisk 

metode og god dommeretikk, er det viktig at kandidaten drøfter hva slags «ekstreme situasjoner» det 

kan dreie seg om. Eksempler fra Hva er rett inkluderer dommere i Nazi-Tyskland, samt 

militærdiktaturet i Chile under Pinochet, men også her kan kandidaten gjerne gi egne eksempler. 



Kandidaten kan gjerne også drøfte hvorvidt «ekstreme situasjoner» kun viser til det at angrepene på 

rettstatsverdiene er spesielt grove, eller om det også viser til det at det spillerommet juridisk metode 

gir ikke inneholder muligheter for å forsvare rettstatsverdiene. 

Det bør understrekes at «ekstreme situasjoner» også kan ses på som en kontrast til 

«normalsituasjonen». Det kan hevdes at det yrkesetiske regelverket vi har er beregnet på 

normalsituasjonen, altså en situasjon der vi har et velfungerende demokrati og en rettsstat. I en slik 

situasjon, er det nødvendig at dommere opptrer i samsvar med loven og rettsordenen, slik punkt 1 

krever, og det foreligger en etisk plikt til å følge både de yrkesetiske retningslinjene og loven mer 

generelt. Men denne plikten gjelder ikke nødvendigvis i ekstreme situasjoner, der rettsstaten er truet. 

Graver understreker dette skillet mellom normalsituasjonen og ekstreme situasjoner i ett av kapitlene 

fra Hva er rett som er på pensum: 

«Land kan bygges med lov i godvær, men lov og orden er ikke tilstrekkelig – og av og til rett 

ut farlig i storm. […] I normaltider er samfunnet avhengig av at folk følger loven av vane, dvs. 

at de stort sett ikke tenker selv. I følge [Hannah Arendt] er det ikke så mye lovenes innhold 

som folk blir vant til, som det å følge loven, rett og slett. Dette kan være en farlig egenskap i 

krisetider. […] Det er med andre ord ikke lov og rett som kan redde rettsstaten når den virkelig 

er truet. Det som kan redde rettsstaten er viljen til opprør mot lov og rett og motet til å hevde 

det rette selv mot retten. […] Før vi får jurister som kan være autoritetstro og gode jurister i 

godværsdager og selvstendige opprørere i tider hvor demokrati og humanitet er truet, kan vi 

ikke stole på dem som forsvarere av rettsstaten.» (s. 111-113) 

Dette skillet mellom normale og ekstreme situasjoner kan også anvendes for å drøfte om Gravers 

påstand lar seg forene med pkt 1. i etiske prinsipper for dommeratferd. 

Det kan i utgangspunktet virke ganske klart at Gravers andre påstand ikke lar seg forene med etiske 

prinsipper for dommeratferd. Det Graver sier dommere bør gjøre innebærer tilsynelatende et direkte 

brudd på kravet om å opptre i samsvar med loven og rettsordenen, i hvert fall hvis «det som 

makthaverne dekreterer som gjeldende rett» er å forstå som synonymt med «det som er gjeldende rett i 

henhold til anerkjente metodeprinsipper». Videre kan slik atferd svekke tilliten til domstolene, hvis 

publikum blir klar over at dommerne ikke dømmer i samsvar med loven og rettsordenen. Som 

motargument mot det siste, kan det imidlertid hevdes at det tvert om styrker tilliten til domstolene hvis 

publikum ser at dommere nekter å anvende klart umoralske lover. Begge disse mekanismene kan gjøre 

seg gjeldende samtidig, og det er et empirisk spørsmål hvilken som vil ha størst påvirkning på folks 

tillit til domstolene. 

En mulig forklaring på at Graver og de etiske prinsippene her gir uforenlige anbefalinger, kan være at 

retningslinjene ikke er lagd for å gjelde i alle situasjoner, og at Gravers utsagn er ment å gjelde de 

ekstreme situasjoner der retningslinjene ikke gjelder. Til støtte for dette synet, kan vi minne om at en 

underliggende begrunnelse for kravet om å opptre i samsvar med lov og orden er at det er nødvendig 

for å opprettholde rettsstaten; men denne begrunnelsen gjelder bare i normale situasjoner. Det følger at 

i ekstreme situasjoner, er det ikke nødvendigvis etisk påkrevd å følge dette kravet, tvert imot kan det 

være uetisk å gjøre det. Den samme underliggende begrunnelsen – beskyttelse av rettsstaten – tilsier at 

i ekstreme situasjoner skal vi ikke følge retningslinjene. At Gravers andre påstand ikke lar seg forene 

med punkt 1, trenger altså ikke være til forkleinelse for verken Gravers påstand eller for de etiske 



prinsippene for dommeratferd, og det trenger ikke bety verken at de etiske prinsippene for 

dommeratferd er uetiske eller at det Graver anbefaler er uetisk. 

Samtidig kan det nok også argumenteres for at Gravers andre påstand lar seg forene med pkt. 1 i de 

etiske prinsippene. Ett argument vil kunne ta utgangspunkt i en rettsfilosofisk påstand, med henvisning 

til naturrettslige ideer, om at en grovt urettferdig lov ikke kan være en gyldig lov. En dommer som 

nekter å anvende «det som makthaverne dekreterer som gjeldende rett» når dette er grovt umoralsk vil, 

med et slikt argument, faktisk i større grad handle i samsvar med loven enn en som anvender den 

umoralske loven. Et slikt rettsfilosofisk argument kan være krevende å bygge opp på en god måte, og 

jeg synes det bør telle positivt hvis kandidaten klarer det. Hvis man leser kommentaren til utkastet til 

etiske regler for dommere, vil man nok imidlertid se at det ikke er slik pkt. 1 er ment å skulle forstås.  

 

6. Til vurdering av oppgavene 

Kandidatene har to timer for å besvare oppgaven, og oppgaven må som nevnt anses som krevende. 

Oppgaven legger opp til selvstendig teoretisk refleksjon fra kandidatens side, og som nevnt er det flere 

måter å tilnærme seg oppgaven på, og ulike betraktninger som kan trekkes frem som relevante.  

Det sentrale er derfor ikke at kandidaten kommer til noen bestemte konklusjoner, men at kandidaten 

tolker både de to første setningene til Graver og Etiske prinsipper for dommeratferd, pkt 1 og klarer å 

presisere problemstillingene og å strukturere stoffet på en god måte. Det er videre sentralt at 

kandidaten argumenterer på en god måte for sine konklusjoner og trekker på pensum og klarer å trekke 

frem det som er relevant for å besvare oppgaven.  

Begge de to første setningene til Graver må drøftes, og det er også viktig at kandidaten ikke glemmer å 

drøfte dem i lys av Etiske prinsipper for dommeratferd, pkt 1, og ikke bare gir en generell drøftelse av 

disse setningene.  

 

  

  

Av Jakob Elster 

  

 

 

  

Sensorveiledning JUS 4111 - metode, vår 2017  

 

  

1. METODE  (Tidsbruk 2 timer) 

1. Analyser og vurder Høyesteretts rettskildebruk i dommen HR-2016-1836-A (vedlagt). 

2. Vurder hvilken vekt dommen vil få i senere saker («prejudikatspørsmålet»). 



Til informasjon om dommen HR-2016-1836-A: 

NOU 1987:11 har tittelen: «Promillekjøring. Reaksjoner mot promillekjøring og etterfølgende 

alkoholnytelse». Dokumentet er en utredning avgitt av Straffelovrådet, et permanent 

utredningsutvalg på strafferettens område. 

 

  

2. Læringskravene er: 

"Kunnskap 

Metodelæren er nøkkelen for å forstå juridisk tenkemåte. 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. 

 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

-   Argumentere rettslig 

-   Begrunne standpunkter til rettsspørsmål. 

 

Generell kompetanse 

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med kjente og fremmede rettsområder. Metodelæren gir 

et viktig perspektiv for hele masterstudiet i rettsvitenskap. For øvrig vises til omtalen av generell 

kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap." 

  

Hovedlitteratur 

  

I. Eckhoff, Torstein/ Helgesen, Jan Erik: Rettskildelære 5. utg., 2001: 

Følgende kapitler faller utenfor læringskravene: 

- Kap. 3 IX («Etterfølgende utsagn m.v. fra lovgiverhold») 

- Kap. 9 

- Kap. 10 

- Kap. 11 

  



OG 

 

II. Boe, Erik: Rettskildelære under debatt, Oslo 2012: 

Utvalgte kapitler er obligatorisk litteratur: 

- Kap. 3 

- Kap. 12 

- Kap. 14 

- Kap. 15 

- Kap. 16 

- Kap. 17 

- Kap. 19 

  

Tilleggslitteratur 

  

 Arnesen, Finn og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode. Universtitetsforlaget, 

1.utg., 2009 (Ny utgave 2015)  

  

 Boe, Erik: Rettskildelære under debatt (Oslo 2012) (øvrige kapitler)  

  

 Graver, Hans Petter: Utfordringer til rettskildelæren, i: Asbjørn Kjønstad (red.): Nye trender i 

rettsvitenskapen (Gyldendal Juridisk, Oslo 2013)  

s. 32 – 42. 

  

3. Domsanalyse er en oppgaveform der kandidatene gjennom kunnskap og forståelse som de har 

skaffet seg ved forelesninger, kurs og skriving av fakultetsoppgave, på egen hånd skal finne frem 

til og drøfte spørsmål om «relevans», «slutningsprosessen»  og «harmonisering» i en konkret 

høyesterettsdom. 

Det ble gitt en fakultetsoppgave i domsanalyse i vårsemesteret 2017. Den var todelt, og 

studentene kunne velge om de ville besvare begge delene. Del I gjaldt Rt. 2104 s. 238 A 

Hønsehauk II / Høna "Tiger", som dommer Matheson viser til i avsnitt (14) i HR-2016-1836-A 

Etterfølgende rusinntak. Den andre delen av fakultetsoppgaven var kjennelsen i HR-2016-1833-

A (om mobiltelefonen med fingeravtrykkslås). 

  

Dommen som er gjenstand for eksamensoppgaven er nevnt under manuduksjonen i 

strafferett H2016. Som kjent anbefaler Fakultetet at studentene avlegger eksamen i JUS4211, 

strafferett og prosess, før de avlegger eksamen i JUS4111, etikk og metode. Et hovedinntrykk 



etter samtaler med studentene er at flertallet følger det anbefalte opplegget, men det må antas at 

det er en stor gruppe av kandidatene som ikke har lest strafferett.  

Rt. 2014 s. 238 A Hønsehauk II / Høna "Tiger" var for øvrig en av flere nyere dommer om 

lovkravet eller legalitetsprinsippet i strafferetten som ble omtalt/referert til på kursene i Metode 

i vårsemesteret 2017. Dommen er ikke inntatt i Doms- og kjennelsessamlingen for 4. studieår. 

 

På bakgrunn av dette bør en stor del av kandidatene kunne se at det sentrale metodespørsmålet 

som domsanalysen må rettes inn mot er betydningen av lovkravet eller legalitetsprinsippet i 

strafferetten, i denne saken ved en mulig innskrenkende tolkning av et straffrihetsvilkår til 

ugunst for tiltalte, jf. vegtrafikkloven § 22 femte ledd andre punktum andre alternativ. Et slikt 

resultat vil føre til at straffebestemmelsen tolkes utvidende. 

 

I Høyesterettsdommer om lovs- eller hjemmelskravet for straff vil straffebudets ordlyd og reelle 

hensyn gjerne være de sentrale faktorene i rettskildebruken. I Eckhoff/Helgesen: Rettskildelære 

5. utg. 2001 (hovedlitteratur) er da kap. 5 IV Utvidende tolkning og analogi på 

legalitetsprinsippets område og kap. 14 Rettslige vurderinger naturlige utgangspunkt. 

Påtalemyndigheten vil typisk anføre ulike former for reelle hensynfor å gå utenfor ordlyden, som 

formålsargumenter, at handlingen er straffverdig, prevensjonshensynet. 

  

Kandidater som eventuelt drøfter Høyesteretts bruk av «etterarbeider» - jf. sitatet fra NOU 

1987:11 «Promillekjøring. Reaksjoner mot promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse» i 

avsnitt 10 - vil bygge på Boe: Rettskildelære under debatt 2012 kapitel 12 Debatten om lovens 

etterarbeider, som er hovedlitteratur på dette punkt i stedet for Eckhoff/Helgesen kap. 3 IX. 

Helgesen har på forelesningene og kursene V 2017 anlagt en noe snevrere forståelse enn Boe 

gjør i sin bok. Helgesen har uttrykt at prinsipielt bør begrepet «etterarbeider» bare benyttes om 

etterfølgende uttalelser fra det organet som har vedtatt normen, ved formell lov altså Stortinget. 

Men han har samtidig understreket at mange bruker begrepet slik Boe gjør, og at det i praksis 

neppe vil ha noen betydning for vekten av argumentet. Etter en slik forståelse er uttalelser fra 

Straffelovrådet ikke være et «etterarbeid», men snarere en ekspertuttalelse, juridisk teori med 

særlig tyngde (i 1987 var Johs. Andenæs formann i Straffelovrådet). Begge løsninger må altså 

godtas som likeverdige, men det er et pluss om kandidaten ser denne problemstillingen. I vår 

dom tar HR ikke uttrykkelig stilling til dette spørsmålet, retten karakteriserer ikke 

Straffelovrådets uttalelse. 

Til orientering for sensorene kan nevnes at Straffelovrådet i 1987 ikke foreslo endringer i vtrl. § 

22, derimot for eksempel i § 31 om straffeutmålingen for etterfølgende alkoholnytelse. 

  

4. Det er en fordel om kandidaten helt innledningsvis, først, kort (på noen linjer) presenterer sakens 

fakta og deretter presenterer, også kort, de viktigste rettskildemessige problemstillingene saken 

berører. 

Det materielle rettsspørsmålet i HR-2016-1836-A Etterfølgende rusinntak er (jf. avsnitt 1) er 

tolkningen av vtrl. § 22 femte ledd andre punktum andre alternativ, nærmere bestemt hva som skal til 

for at politiet i forbindelse med kontroll av fører av motorvogn «har avgjort» at blodprøve eller 



utåndingsprøve ikke skal tas. Noen kandidater vil kanskje trekke frem stikkordene "anke over 

lovanvendelsen" og gjennom dette slå fast at det skal foretas en tolkning i lys av et overordnet 

rettskildeprinsipp, nemlig legalitetsprinsippet eller lovkravet i strafferetten. Selv uten å gå veien om 

dette prosessuelle poenget bør kandidatene relativt tidlig i besvarelsen slå fast at det er dette som er 

hovedproblemstillingen i saken. 

 

Slik Høyesterett har utformet domspremissene etter at faktum i saken og vtrl. § 22 femte ledd er 

gjengitt, kan det være hensiktsmessig å dele analyse og vurdering av rettskildebruken i to deler: 

 

-   hovedspørsmålet forståelsen av uttrykket "avgjort"  i avsnitt (10) - (14) 

-   påtalemyndighetens anførsel om domfellelse "fordi kontrollsituasjonen ikke var avsluttet" i avsnitt 

(15) - (22) 

 

Uttrykkene "analyser og vurder Høyesteretts rettskildebruk" er ikke selvforstående. Men det som 

forventes av kandidatene er at de for det første på en selvstendig måte og med egne ord redegjør for 

hvordan Høyesterettsdommer Matheson har anvendt rettskildefaktorene og rettskildeprinsippene, og 

dette uten å skrive i en utpreget refererende fremstillingsmåte. For det andre kreves det at 

kandidatene kommer med egne vurderinger av hvordan Høyesterett har anvendt rettskildefaktorene 

og rettskildeprinsippene. 

Besvarelsen kan disponeres på flere måter. Det enkleste er trolig å gjøre seg ferdig med analysedelen 

før kandidaten begynner på vurderingsdelen. Men det er også mulig, kanskje mer elegant, å 

analysere og vurdere hver rettskildefaktor for seg. En utfordring ved en slik disposisjon er at 

kandidaten tydeliggjør hva som er analyse og vurdering. Dessuten vil det da være nødvendig å skrive 

et eget avsnitt om analyse og vurdering av hvordan Høyesterett har avveiet, harmonisert, 

rettskildefaktorene. 

Til slutt kreves det at kandidatene vurderer prejudikat-virkningen av Etterfølgende rusinntak-

dommen. 

  

5. Før (hoved)spørsmålet om forståelsen av uttrykket "har avgjort at slik prøve ikke skal tas" 

behandles, kan det være ryddig å stille opp mot hverandre lagmannsrettens tolkning (avsnitt (12)) 

og forsvarerens anførsel på dette punktet (avsnitt (13)). Lagmannsrettens tolkning var altså at 

"har avgjort" måtte forstås slik at politiet uttrykkelig - muntlig eller skriftlig - måtte fatte en 

avgjørelse om at det ikke skulle tas blod- eller utåndingsprøve for at forholdet skulle være 

straffritt. 

 

Kandidatene må analysere og vurdere Høyesteretts tolkning av lovens ordlyd, hva dommer 

Matheson eventuelt slutter av Straffelovrådets utredning fra 1987 og Høyesteretts avklarende 

resonnement i lys av legalitetsprinsippet i avsnitt (14). Særlig denne del av dommen bør utløse en 

del refleksjoner: det må være et klart pluss dersom kandidatene minner om at legalitetsprinsippet 

har grunnlovs rang, i § 96, og at det også er beskyttet av EMK art. 7. Det gir også et pluss at 

kandidaten peker på at Høyesterett i denne saken ikke viser til de to hjemlene; dette varierer jo fra 

dom til dom. 



Det må også gi klar uttelling om kandidaten får frem at Høyesterett i de senere årene har skjerpet 

forståelsen av legalitetsprinsippet i strafferetten og at dette har lagt klare føringer som hindrer 

tolkning av en straffrihetsbestemmelse til ugunst for tiltalte. Gjennom undervisningen, 

forelesningene og kursene, er kandidatene blitt gjort kjent med slike dommer. Noen av 

kandidatene kan også tenkes å sammenligne denne kjeden av dommer med dommer fra ti-år 

tilbake, hvor Høyesterett gikk langt i utvidende tolkning av straffebestemmelser. 

 En kandidat med et skarpt blikk for detaljer vil også trekke frem at høyesterett ikke bare viser til 

tidligere avdelingsavgjørelser, men blant annet en avgjørelse fra Ankeutvalget med klart mindre 

vekt. 

  

6. Påtalemyndigheten (for øvrig representert ved Thomas Frøberg, som manuduserer i Strafferett 

og Metode) sluttet seg til forsvarerens og høyesteretts syn om at lagmannsrettens tolkning er 

uriktig, men anførte (subsidiært) at etterfølgende alkoholinntak likevel var straffbart fordi 

kontrollsituasjonen ikke var avsluttet (så lenge politiet ventet på at føreren skulle fremlegge 

førerkort). 

 

Høyesteretts rettskildebruk ved drøftelsen av denne anførselen, som dommer Matheson 

omtaler "...som en generell reservasjon mot at politiet, så lenge kontrollen ikke er avsluttet, 

med rettsvirkning kan sies å ha avgjort at blod- eller utåndingsprøve ikke skal tas." (16), er vel 

mindre tilgjengelig enn den foregående del av dommen. Det som bør kunne forventes av gode 

kandidater er at det i analysen påpekes og drøftes at høyesterett her bygger sin rettsavklaring 

på et generelt ulovfestet prinsipp om konkludent atferd, på behandlingen av en analog 

situasjon i juridisk teori og endelig det strafferettslige lovkravet som tolkningsprinsipp. - En 

observasjon om at såkalt konkludent atferd ikke er hyppig anvendt i offentligrettslige 

sammenhenger bør belønnes. 

  

7. Spørsmålet om prejudikat-virkningen av Etterfølgende rusinntak-dommen bør ikke anses som 

særlig vanskelig. Det er en enstemmig dom fra avdeling og rettsavklaringen bygger på en 

grundig og bred gjennomgang av relevante rettskilder, inklusive etterarbeider og juridisk teori. 

Den kunnskapsrike kandidat vil imidlertid trekke frem at HR-2016-1836-A har et klart mer 

konkret preg enn prinsippavgjørelsen i Rt. 2014 s. 238 (og andre avgjørelser) om lovkravets 

betydning ved utvidende tolkning av straffrihetsbestemmelser til tiltaltes ugunst. 

En trygg konklusjon vil være at dommen vil være prejudikat/veie meget tungt for lavere 

domstoler. Det samme vil nok også gjelde Høyesterett i avdeling. Skulle Høyesterett ønske å snu, 

ville det måtte skje i Storkammer eller i Plenum. (Dette er en helt teoretisk drøftelse, en 

kursendring er helt usannsynlig.) 

Dernest bør det reises spørsmålet om hva dommen er prejudikat for, tolkningen eller slutningen 

fra 

dommen. 

Etter tolkningsteorien om «anført ratio decidendi» er det to rettssetninger som er fastslått: 

 politiets avgjørelse skal ikke underlegges noe formkrav 



 slik avgjørelse kan også skje ved konkludent atferd 

  

       Dessuten kan det selvsagt hevdes at dommen også uttaler betydningen av legalitetsprinsippet på 

strafferettens område, som i mange andre avgjørelser. 

Det kan kanskje ikke utelukkes at kandidatene vil drøfte om de andre tolkningsteoriene av prejudikater, 

«konstruert ratio decidendi» eller «parallelltolkning av fakta» kan anvendes her. Hvis det ikke blir 

kunstig eller anstrengt, må det belønnes. 

  

8. Når det gjelder bedømmelsen av besvarelsene (med tidsbruk 2 timer) bør det etter mitt skjønn 

vektlegges om kandidatene klarer å se og stille det metodespørsmålet saken gjelder. Videre 

antar jeg at rettskildebruken under spørsmålet om forståelsen av uttrykket "har avgjort" er så 

vidt forståelig og knyttet til tidligere og kjent rettspraksis at det må kunne kreves at det 

redegjøres for denne del av dommen på en forståelig måte. Som det vel fremgår ovenfor i pkt. 

6 anser jeg rettsavklaringen om at politiet (bare) ved sin dimittering av føreren har avgjort at 

blod- og utåndingsprøve ikke skal tas, som tyngre stoff, og at det for en rimelig god kandidat 

ikke kan forventes mer enn at hun eller han analyserer og vurderer hovedtrekkene. Som 

antydet kan ikke spørsmål 2 om hvilken vekt dommen vil få i senere saker anses som 

vanskelig, men det vil trolig være flere kandidater som ikke tar opp problemstillingen om 

tolkning/slutning fra prejudikatet. 

 

Sensorveiledningen er utarbeidet før jeg har sett noen besvarelser og vil eventuelt bli justert 

etter sensormøtet 30. mai. 

 

 

 

Østerås 23.5.2017 

 

 

Andreas Sand 

 

 

 

 

 

 

 


