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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

HØST 2015 

Dato: Onsdag 18. november 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5590 Diskriminerings- og likestillingsrett (Master) 

Lov av 21 juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven av 2013) § 7 gir adgang til 

positiv særbehandling i tråd med lovens formålsbestemmelse i § 1. 

Forslag til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings og diskrimineringsloven av 2015) gir 

adgang til positiv særbehandling etter § 11 jfr. §6 og § 1. 

§ 11. Adgang til positiv særbehandling 

 Positiv særbehandling på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd er tillatt hvis 

a) Særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål. 

b) Der er et rimelig forhold mellom formålet man ønsker å oppnå og hvor inngripende 

særbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og 

c) Særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd 

§ 6. Forbud mot diskriminering 

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet (blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk), 

religion, livssyn, funksjonsnedsettelse seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, (alder) 

eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. (det samme gjelder diskriminering på grunn 

av andre vesentlige forhold ved en person.) 

§ 1. Formål 

 Lovens formål er å fremme likestilling og hundre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, 

permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, 

seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk (alder og andre lignende vesentlige forhold ved en 

person). 
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1. Gi en framstilling av adgangen til positiv særbehandling etter § 7 jfr. § 1 i likestillingsloven (2013). 

Bruk dommer fra EU-domstolen, norsk rettspraksis og vedtak fra likestillings- og 

diskrimineringsnemnda for å belyse tolkingen av denne bestemmelsen. 

 

2. Gi en framstilling av adgangen til positiv særbehandling for å fremme kjønnslikestilling etter § 11, 

jfr. § 6 og § 1 i forslag til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 

diskrimineringsloven 2015).  

 

 

3. Gi en vurdering av lovforslaget i lys av artikkel 4,1 og artikkel 1 i FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon. 

 

Vedlegg FNs kvinnediskrimineringskonvensjon artikkel 1-5 

Artikkel 1 

I denne konvensjon betyr uttrykket "diskriminering av kvinner" enhver kjønnsmessig sondring, utelukkelse 

eller innskrenkning som har som virkning eller formål å svekke eller utelukke anerkjennelsen, utnyttelsen 

eller utøvelsen av kvinners menneskerettigheter og grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, 

sosiale, kulturelle, sivile eller ethvert annet område, på grunnlag av likestilling mellom menn og kvinner og 

uten hensyn til ekteskapelig status. 

 

Artikkel 2 

Konvensjonspartene fordømmer diskriminering av kvinner i alle dens former og er enige om uten opphold å 

ta alle tjenlige midler i bruk i en politikk for å avskaffe diskriminering av kvinner. Med dette formål 

forplikter de seg til: 

(a) å innlemme prinsippet om likestilling mellom menn og kvinner i sine statsforfatninger eller annen egnet 

lovgivning, dersom dette ennå ikke er gjort, og å sikre at dette prinsipp blir virkeliggjort i praksis gjennom 

lovgivning eller ved andre egnete midler, 

(b) å treffe egnete lovgivningsmessige eller andre tiltak, også straffetiltak om så er 

hensiktsmessig, som forbyr all diskriminering av kvinner, 

(c) å skape et rettsvern om kvinners rettigheter på like fot med menns og å sikre kvinner et effektivt vern 

mot enhver diskriminerende handling ved hjelp av kompetente nasjonale domstoler og andre offentlig 

institusjoner, 
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(d) å avholde seg fra enhver handling eller praksis som diskriminerer kvinner og å sikre at offentlige 

myndigheter og institusjoner handler i samsvar med denne forpliktelsen, 

(e) å treffe alle tjenlige tiltak for å sikre at ingen personer, organisasjoner eller foretak 

diskriminerer kvinner, 

(f) å treffe alle egnete tiltak, også i lovs form, for å endre eller oppheve eksisterende lover, forskrifter, 

sedvaner og praksis som diskriminerer kvinner, 

(g) å oppheve alle nasjonale straffebestemmelser som diskriminerer kvinner. 

 

Artikkel 3 

Konvensjonspartene skal på ethvert tidspunkt, særlig da på de politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle 

områder, treffe alle hensiktsmessige tiltak, herunder lovvedtak, for å sikre kvinner hel og full utvikling og 

framgang, slik at de garanteres utøvelsen og nytten av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter 

på like fot med menn. 

 

Artikkel 4 

1. Når konvensjonspartene vedtar midlertidige særtiltak for å fremme faktisk likestilling mellom menn og 

kvinner, skal dette ikke anses som diskriminering etter denne konvensjon, men det skal heller ikke føre til at 

det blir opprettholdt ulike eller særskilte normer. Disse tiltak skal falle bort etter at målene for likhet i 

muligheter og behandling er oppnådd. 

2. Når konvensjonspartene vedtar særtiltak for å beskytte moren i tiden før og etter nedkomst, deriblant de 

tiltak som finnes i denne konvensjon, skal dette ikke anses som diskriminering. 

 

Artikkel 5 

Konvensjonspartene skal treffe alle egnete tiltak: 

(a) for å endre menns og kvinners sosiale og kulturelle atferdsmønstre med sikte på å avskaffe fordommer 

og skikk og bruk og all annen praksis som bygger på forestillingen om at det ene kjønn er mer eller mindre 

verd enn det andre, eller på stereotype roller for menn og kvinner, 

(b) for å sikre at familieoppdragelsen gir en riktig forståelse av den rolle moren spiller for samfunnet og 

fører til anerkjennelse av at menn og kvinner har et felles ansvar for oppdragelsen og utviklingen av sine 

barn, idet det forutsettes at barnas interesser alltid kommer i første rekke. 
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*** 

Sensuren faller onsdag 9.desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 

95 00. Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter 

sensur. Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 18.11.2015 


