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Meld deg inn i Juristforbundet

Besøk oss på www.juristforbundet.no 
eller lik oss på facebook

Medlemskapet gir mange muligheter og fordeler:
• Gratis jussrelevante kurs og foredrag
• Oversikt over praksis- og traineeplasser
• Bladet Juristkontakt 9 ganger i året
• Relevante nettverk
• Årlig utdeling av mastergradsstipend

• Mentorordning
• Gratis arbeidsrettslig bistand
• Gode bank- og forsikringsordninger
• Gratis PC-forsikring

Medlemskapet er GRATIS for studenter!

Juristforbundet er interesse- og arbeidstaker- 
organisasjonen for norske jurister. 
Organisasjonen har ca. 18.000 medlemmer. 

Jusstudent? 

Klisjé: Velkommen til et nytt semester! 

Hva har setningene «Kjære nye og gamle 
studenter!» og «De borgerlige har ikke avklart et 
regjeringsalternativ» til felles? Begge utsagn er 
blitt gjentatt til det kjedsommelige denne høsten. 
Det er derfor ingen grunn til å ønske kjære nye og 
gamle studenter velkommen til et nytt semester i 
denne lederspalten. 

Redaktøriatet har imidlertid vært heldige med 
denne utgaven. Det er nemlig ingenting som 
heter «den vanskelige tredjeutgaven». Flaks. 
Likevel er den et resultat av mange timers 
hardt arbeid og en rekke verdifulle bidrag fra 
eksterne skribenter. Dette har naturlig gått på 
bekostning av redaksjonens øvrige forehavender. 
I den forbindelse er det verdt å nevne at stud.
jur., påkommende Selmer-advokatfullmektig, 
redaksjonens art director og utdannet grafisk 
designer, markedsmedarbeider, viseredaktør 
og skribent Bjørn Løtveit denne gangen mest 
sannsynlig har brukt mer tid på Jus’t enn 
redaktøren selv. Han har som vanlig levert mye 
stoff av høy kvalitet, i tillegg hatt ansvaret for 
den fundamentale oppgave å sette sammen 
tidsskriftet til det som er blitt et magasin av 
høy utseendemessig kvalitet. Han har også fått 
eksellere i briljant tegnekunst ved å ha tegnet 
illustrasjoner til enkelte av sakene. Takk også til 
Mathias Agaze på første avdeling som gadd å lese 
korrektur søndag kveld.

Den store nyheten dette semesteret er at 
fakultetet har fått tildelt Havrettssenteret. Dette 
er naturlig nok gitt plass i nummeret. Utover det 
har vi forsøkt å hente inn stoff særlig relevant for 
de lavere avdelinger. Dette hadde selvfølgelig 
ikke latt seg gjøre uten eksterne bidragsytere. 
En stor takk rettes derfor til alle som har bidratt. 
Deres arbeid muliggjorde at redaktøriatet 
tidvis også rakk å opprettholde et lite 
eksistensminimum av pensumrelevant studiosus 
i mellom produksjonen av dette nummeret. 
En takk skal også alle annonsørene ha. Jus’t er 

et tidsskrift som må klare seg uten gunstige 
økonomiske overføringer fra Studentparlamentet. 
Vi er derfor heldige som har mange potensielle 
arbeidsgivere for jusstudenter som ønsker 
profilering.  

Det er også gledelig å registrere at flere av 
de nye førsteavdelingsstudentene har meldt 
sin interesse for å bidra til bladet. Dette lover 
meget godt for fremtidig drift av Jus’t. Det 
er i alle tilfeller gledelig å høre at blant den 
monsteriøse mengden informasjon som ble 
gitt denne formiddagen i AUD3, var Jus’t (og 
Juristforbundet) det som tilsynelatende har 
festet seg hos studentene. Om dette skyldes at 
redaktøren måtte springe rett fra urinalet og 
til AUD3 (rakk å vaske hendene) for å holde et 
kort og uforberedt presentasjonsinnlegg, vites 
ikke. Apropos urin, har vi i dette nummeret dratt 
studenter og ansatte ut av komfortmanesjen 
og inn på toalettet for å spørre om deres 
primærbehovsvaner. Dette som kompensasjon 
for mengden fagartikler (av høy kvalitetet). Det 
er et uttalt mål at Jus’t skal være et hyggelig 
leseavbrekk til pensumlisten. God lesning. 

MARTIN G. UNNEBERG 
redaktør / kontorkaptein, JSU / 
stud.jur.

just@juristforeningen.eu
martin.unneberg@gmail.com 
988 39 578
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Fakultetsgangen

Pausebordet (det vi burde snakke om og 
hva vi burde mene om det)

Håp for førsteavdeling
Det nye førsteavdelingskullet, sammenlignet med sine 
forgjengere (nåværende andreavdeling), viser et mye stør-
re engasjement for sosiale og faglige aktiviteter i regi av 
Jsu, ELsA og Juristforeningen. ELsAs rekrutteringsmøte 
var til tross for at noen i løpet av sommeren hadde druk-
ket opp akevitten som tradisjonelt serveres, stappfullt av 
nye, engasjerte studenter. Fadderuken har gjennomgåen-
de vært en suksess og nevnes bør særlig det juridiske re-
busløpet som for første gang ble arrangert på campus. til 
tross for at førsteavdelingsstudentene hadde blitt skremt 
fra vettet i forelesningen samme dag, møtte nærmere 70 
opp for å bli bedre kjent med campusområdet i en «natur-
sti for voksne», regissert av fadderne. 

Hjemmeeksamen 
Etter vedtak i studieutvalget og Fakultetsstyret har du nå 
fire – i stedet for fem – dager til å levere hjemmeeksamen. 
Dette grunnet det store antallet hellig- og røddager i mai 
og april måned, som er de to store eksamensmånedene. 

samtidig er tegnbegrensningen beholdt, men oppgave-
kravene skal angivelig tilpasses slik at dette i praksis ikke 
skaper et ytterligere tidspress under hjemmeeksamen. 
Noe det likevel helt åpenbart vil gjøre. Jsus representan-
ter i hhv. studieutvalget og Fakultetsstyret stilte seg selv-
sagt sterkt i mot, men fikk ikke med seg nok stemmer til 
å stanse vedtaket. 

Reduserte antall «kontorplasser»
I forbindelse med opprettelsen av Havrettssenteret på Det 
juridiske fakultetet i tromsø ble antallet fase lesesalsplas-
ser for studenter som skriver stor eller liten masteropp-
gave, populært kalt «kontorplasser», redusert fra 84 til 
60. Disse tidligere studentleseplassene er nå omgjort til 
kontorer for ansatte ved Havrettssenteret. Dette medførte 
at ingen fjerdeavdelingsstudenter fikk tildelt kontor ved 
første tildeling. Det ser likevel ut til at mange tror retten til 
fast lesesalsplass er en menneskerettighet nedfelt i EMK, 
noe de allerede etter første forelesningsrekke i menneske-
rettigheter burde oppdage at ikke er tilfelle.

Viktige arrangementer å merke seg 
inneværende semester

Juridisk fotballcup («jurcup»)
Det juridiske fakultetets tradisjonelle fotballcup for jus-
studenter og ansatte. Arrangeres en fredag løpet av ok-
tober i Krafthallen. Fotball på bedriftsnivå hvor det 
legges mer vekt på det sosiale enn selve balltrillingen. 
Juristforeningskiosken selger vafler, kaffe og ymse kios-
kvarer. tradisjonen tro avsluttes kvelden med et ragnarok 
av en bankett omtalt som «slaget om Gründer». Festen 
har et rykte på seg for å være legendarisk, da slitne jus-
studenter med endorfinsjokk etter en lang dag med fotball 
vet at det ikke finnes et ordentlig idrettsarrangement uten 
en skikkelig bankett. Kreativitet med hensyn til lagnavn 
og drakter honoreres. 

Oktoberfesten
tradisjonelt tromsøs største og beste festarrangement for 
studenter. Ifølge våre venner på medisinbygget arrangeres 
festen i år lørdag 12. oktober. Billettene selges unna som 
hakket møkk i bøtter, og det lønner seg å være tidlig ute. 
tema lanseres god tid i forveien, og helsefakultetet pleier 
vanligvis ikke å være til å kjenne igjen etter at førsteårs-
kullet på medisin har fått eksellere i kreativt kulissmakeri.

Fagkritisk uke («JSU-uka»)
Juridisk studentutvalg (Jsu) arrangerer i samarbeid med 
studentutvalgene ved Det juridiske fakultetet i henholds-
vis Oslo og Bergen en faglig forelesningsrekke om et på 
forhånd bestemt tema. De respektive fakultetene inklu-
dert tromsø sender hver sin utvalgte foreleser til hver av 
fakultetene for å foredra om dette emnet. temaet denne 
gang er rettssikkerhet, og planlagt gjennomføring er i lø-
pet av oktober. 

(Påmelding til) Juristforeningens alpintur
Juristforeningens årlige alpintur er ved siden av jurcup-
festen kjent for å være av legendarisk karakter, selv et godt 
stykke utenfor både fakultets- og landegrenser. selve turen 
gjennomføres ila første halvdel av mars måned, men på-
meldingen starter vanligvis før jul. Her gjelder det å være 
tidlig ute. Jurfak fyller to busser fredag morgen og setter 
kurs for det som vanligvis har vært enten Levii i Finland 
eller Björkliden i sverige. Deretter dannes det en liten 
landsby bestående av hytter fylt med alpint- og skiglade 
jusstudenter. Det er ikke en forutsetning for å bli med at 
man skal stå på ski. Bemerk at ingen ønsket å ta på seg 
dette betydningsfulle vervet på Juristforeningens general-
forsamling, før hardhausene sigurd Aakvag Glomstad og 
Mathias Karlsen Hauglid tok på seg vervet, til stor glede 
og lettelse for hele Det juridiske fakultetet.  

Det ryktes...

… at det i fakultetets øvre etasjer snakkes om å byg-
ge et provisorisk bygg hvor rommene skal anven-
des til faste lesesalsplasser for studenter som skriver 
stor og liten masteroppgave.

… at ranværinger på de øvre avdelinger med 
glede registrerer at studentmassen består av 
en stadig økende andel studenter med røtter i 
Helgelandsområdet. Dermed synes PJ-myten om 
«Den siste Mo-i-Raner» knust en gang for alle. 

… at enkelte studenter heller risikerer å brenne inne 
med bøkene sine enn å forlate teorifagsbygget når 
brannalarmen går. 

… at det nye Havrettssenteret skal ansette opp i 
mot 17 nye stipendiater. Det er ikke få.

… at finanskonfirmantene på økonomifakultetet, 
som stadig spiser seg inn i Champagnekantina, PJ-
biblioteket og fakultetets lesesalsplasser, muligens 
må flytte til Breivika. 

MISTET MENSTRUASJON: Dersom du 
skulle gå tom for snacks på lesesalen,  
kan gjenglemte p-pillerester være et 
relevant alternativ. Merk at det  
i pakken på bildet bare er 
menstruasjonsforhindrende piller 
igjen. Det mannlige kjønn bør ifølge 
P3-programmet Juntafil ikke spise 
denne typen piller, da dette for 
gutters del har liten effekt verken på  
menstruasjon eller graviditet.

Tekst: Martin G. Unneberg (student). Foto: Bjørn Løtveit (student)

De siste observasjoner fra korridorene på Det juridiske fakultet.
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Hav i sikte!
Tekst, foto og illustrasjon: Bjørn Løtveit (student)

Den 1. september åpnet Kristian Gerhard Jebsen-senter for havrett ved Juridisk fakultet, 
Universitetet i Tromsø. Senteret er allerede sikret god økonomi i seks år fremover, og 
kommer blant annet til å ansette en rekke doktorgradsstipendiater. Men hvor kommer 
alle pengene fra, hvordan skal de brukes, og hva er egentlig havrett?

Etter sommeren kom studentene tilbake til et ombygd fa-
kultet. Havparten av kontorene på plan tre som tidligere 
ble brukt til studentkontorer hadde blitt bygd om til kon-
torer for vitenskapelig ansatte. Plan tre hadde i løpet av 
sommeren blitt et havrettssenter, og flere studenter, blant 
annet undertegnede, måtte flytte ut av kontorene og ned 
til felleslesesalene. Men det er likevel all grunn til å glede 
seg over det nye havrettssenteret. senteret innebærer flere 
gullkantede muligheter for jusstudentene i tromsø, både 

underveis i studiet, men også for videre karriere. Ikke 
minst skyldes dette at senteret har fått tilgang til en solid 
pengesekk.

Satsningsområde
selv om havrettssenteret i seg selv er nytt, er ikke hav-
rettsforskning nytt for Det juridiske fakultet i tromsø. 
Havretten har vært et satsningsområde i tromsø helt si-
den 80-tallet da Geir ulfstein, som nå er professor i Oslo, 

var ansatt i tromsø og startet sin forskning innen havrett. 
sammen med miljørett og urfolksrett har havretten hele 
tiden vært en sentral del av den rettsvitenskapelige fors-
kningen i tromsø.

Det er imidlertid ikke bare innenfor forskning at fakultetet 
har satset på havrett. Også i undervisningen har havretten 
stått sentralt. Fakultetet tilbyr havrett som eget spesialfag, 
i tillegg til at det tilbys en LLM-grad som godkjennes som 
alternativ til femte avdeling. Ved å velge dette alternativet 
kan tromsø-studentene i løpet av fem studieår hente inn 
to mastergrader; én master i rettsvitenskap og én master 
i havrett. Professor tore Henriksen, som er leder for det 
nye havrettssenteret, ser frem til å bruke kompetansen 
ved senteret til å videreutvikle LLM-studiet.

– LLM-graden har til nå hatt en mer statsvitenskapelig 
vinkling fremfor en rettsvitenskapelig. Men med de lærer-
kreftene som nå kommer til havrettssenteret, får vi mulig-
het til å videreutvikle programmet slik at det passer enda 
bedre inn som en del av en juristutdannelse enn det gjør 
idag, sier Henriksen. Han nevner videre at han håper flere 
jusstudenter i tromsø kommer til å velge LLM-studiet i 
havrett fremover.

Penger i kassa
Ideen om et havrettssenter ble ikke ordentlig satt i gang 
før for omtrent et år siden. Da ble Det juridiske fakultet 
i tromsø kontaktet av stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, 
som har et sted mellom 800 og 900 millioner kroner de 
ønsket å kvitte seg med. I den forbindelse hadde stiftelsen 
lyst ut seks millioner per år i en periode på seks år, to-
talt 36 millioner, som skulle brukes til havrettsforskning 
i Norge. tidligere har denne stiftelsen hovedsakelige delt 
ut penger til medisinsk forskning, men nå var det altså tid 
for å satse på havrett. 

Det juridiske fakultet i tromsø ble oppfordret til å søke. 
Etter at samtlige juridiske fakulteter i Norge hadde sendt 
inn sin søknad, vurderte et ekspertutvalg tromsøs søk-
naden som den beste. Dette 
ble startskuddet for planleg-
gingen av et havrettssenter i 
tromsø.

senteret blir imidlertid ikke 
utelukkende finansiert av 
stiftelsen Kristian Gerhard 
Jebsen. Det er et spleiselag 
mellom både stiftelsen, Det 
juridiske fakultet og universitetet i tromsø. 

– tidligere rektor ved universitetet, Jarle Aarbakken, har 
hele tiden vært svært positiv til prosjektet, og tildelt oss 
en rekke nye stillinger, sier Henriksen. Videre pressiderer 
han at det skal bli utlyst hele 17 nye stipendiatstillinger 
ved havrettssenteret i løpet av de neste seks årene. 

Havrett som rettsområde
Havrett er noe annet enn sjørett. sistnevnte er privatretts-
lig, og dreier seg hovedsakelig om kontrakts- og forsi-
kringsrett. Havrett dreier seg derimot om offentligrettslig 
regulering av havområdene, og omfatter både folkerettsli-
ge, statsrettslige og forvaltningsrettslige problemstillinger. 

– Norge kom godt ut av de 
omfattende havrettsfor-
handlingene på 70-tallet, 
og Norges rettigheter etter 
havretten har vært helt av-
gjørende for landets utvik-
ling. Likevel har vi manglet 
forskning på området. Det 
skal vi nå gjøre noe med, sier 
Henriksen.

Den faglige virksomheten på senteret vil bli organisert 
i fem ulike arbeidspakker: Overordnede utfordringer 
innen havretten, maritime yttergrenser, skipsfart, ma-
rine naturressurser og marint miljøvern. Innenfor disse 
arbeidsområdene skal det ikke bare forskes på gjeldende 
rett, men det skal også forskes på hvordan havretten bør 

Professor Tore Henriksen er leder for 
det nye havrettssenteret, men den 
formelle tittelen hans er enda ikke 
helt avklart. Han er selv skeptisk til 
å ta tittelen «senterleder», ettersom 
han nødig vil assosieres med verken 
Jekta eller Nerstranda.

”Norges rettigheter etter havretten 
har vært helt avgjørende for 

landets utvikling.”
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videreutvikles, særlig i forhold til issmeltingen i Arktis. 
Dette blir den kreative delen av forskningen, og i følge 
Henriksen er det bare fantasien som setter grenser for hva 
det kan forskes på innen de ulike arbeidspakkene.

Ønsker å rekruttere Tromsø-studenter
Når det gjelder rekruttering til de nye stipendiatstillinge-
ne, har havrettssenteret allerede fått en rekke henvendel-
ser fra utenlandske kandidater med interesse for havrett. 
Henriksen ønsker imidlertid også å rekruttere jurister ut-
dannet i tromsø til disse stillingene. Jurister fra tromsø 
vil kunne se havretten fra 
et nordnorsk perspektiv, og 
ved å rekruttere nordmenn 
er det også større sannsyn-
lighet for at forskningskom-
petansen forblir i Norge. 
Dessuten vil disse kandida-
tene være gode lærekrefter i 
undervisningen.

For studenter som kanskje 
kunne tenke seg å skrive en doktoravhandling innen 
havrett, kan de få mulighet til å prøve seg på dette ved å 
bruke siste året av studiet på å være masterstipendiat ved 
havrettssenteret. Masterstipendiater mottar et skattefritt 
stipend på kr 100 000 mot at de skriver stor masteropp-
gave innenfor et gitt rettsområde. Det er satt av penger 
til åtte masterstipendiater i løpet av de neste seks årene. 
Masterstipendiatene blir også en del av forskningsmiljøet 
på universitetet, og får dermed blant annet mulighet til 
å kollokvere med både professorer, førsteamanuensiser, 
postdocer og stipendiater. Vider får de delta i alle sente-
rets aktiviteter og får presentere sine arbeider for fagfel-
lesskapet, noe som i følge Henriksen utvilsomt blir faglig 
utviklende. Det er satt av egne kontorplasser til mastersti-
pendiater tilknyttet havrettssenteret. 

- Å skrive avhandling kan være et litt ensomt arbeid, men 
på havrettssenteret vil alle doktorgradsstipendiater og 
masterstipendiater delta på regelmessige møter og semi-
narer slik at prosessen blir mer spennende, sier Henriksen 
og fremhever at det også legges til rette for at stipendia-
tene skal få dra på utenlandsreiser som kan ha nytteverdi 
for forskningen deres.

Solid kompetanse
Det blir ikke mangel på kompetanse ved det nye senteret. 
Det juridiske fakultet i tromsø har brukt sitt internasjo-

nale nettverk aktivt i rekrut-
teringsprosessen, og flere av 
de nye stillingene har blitt 
besatt av noen av de fremste 
internasjonale havrettsfor-
skerne. I tillegg blir det eta-
blert et vitenskapelig råd som 
både skal evaluere og bistå 
havrettssenterets forskning. 
Rådet består av fem aner-
kjente fagpersoner som alle 

kommer fra hver sin del av verden. Alle fem takket ja med 
en gang de ble spurt om å sitte i rådet.

– tre av medlemmene i rådet kommer til åpningen av 
senteret 19. september. En av dem skal holde gjestefore-
lesning om en pågående konflikt der Kina har erklært at 
landets indre farvann omfatter mer enn hva havrettskon-
vensjonen (havets grunnlov) gir rett til, sier Henriksen, 
og presiserer at gjesteforelesningen er åpen for studenter 
som har interesse for folkerett.

Havrettssenteret rekrutterer fra hele verden, og har alle-
rede fått betydelig internasjonal oppmerksomhet, etter-
som det finnes få lignende sentre andre steder i verden. 
storsatsningen på havrett har gjort at havrettssenteret i 
tromsø allerede er et av verdens største i sitt slag.

”Storsatsningen på havrett har 
gjort at havrettssenteret i Tromsø 
allerede er et av verdens største i 

sitt slag.”

Ettersom stiftelsen Kristian Gerhard 
Jebsen muliggjorde oppstarten av 
havrettssenteret, er det formelle 
navnet på senteret «Kristian Gerhard 
Jebsen-senter for havrett ved Juridisk 
fakultet, Universitetet i Tromsø». 
Samtidig med etableringen av 
havrettssenteret skiftet universitetet 
navn til «Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet». 
Prinsippet om «less is more» blir 
tydeligvis ansett som utdatert 
blant kreative beslutningstakere på 
universitetet. Dem om det.

WIERSHOLM SUMMER SCHOOL

Tvisteløsning: Prøv deg 
på praktisk tvisteløsning, 
vitneavhør og prosedyre 
med veiledning fra våre 
fremste advokater som 
dommere.



Sosiale aktiviteter:
Vi ønsker å oppleve flere 
sider ved deg- så det 
blir mange sosiale og 
morsomme aktiviteter 
sammen med studenter og 
Wiersholms advokater.



Forhandlinger:  Som en 
del av kursprogrammet 
gjennomfører vi tøffe 
fiktive forhandlinger med et 
spennende case.  Du er sentral 
i forhandlingene.



 Les mer om søknadsprosessen og vårt studentprogram  
      på wiersholm.no og facebook.com/wiersholm

en uke utenom det vanlige
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Børsklubben uit har en relativt kort historie på fakulte-
tet, men har allerede rukket mye. De har samlet nærmere 
40 medlemmer, arrangert godt besøkte foredrag med 
hhv. sjefsstrateg i DnB Markets, Kristian tunaal og John 
Peter tollefsen i Aksje Norge, samt seminar med analy-
tiker Ole-André Kjennerud. I tillegg arrangerer de faste 
porteføljemøter hver måned for og av sine medlemmer. 

Dette har medført at Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og 
økonomi v/ dekanus, valgte å gi dem studentprisen 2013 
for sitt arbeid. 

Leder Hans-Christopher Ramstad, nestleder sondre 
strøm Nordnes fra økonomifakultetet samt stud.jur. og 
juridisk sjef Mathias Karlsen Hauglid ønsker likevel å at 

flere studenter skal engasjere seg i forumet for børs og fi-
nans. 

– Vi vil få flere studenter interessert i børs. Mange tror 
kanskje dette er en organisasjon for en liten elite av stu-
dentmassen og at det kreves enorme forkunnskaper og 
overdreven økonomisk forståelse for å kunne bli medlem. 
Det er feil. Vi ønsker å ha med alle som har en viss inter-
esse for børs, finans og markeder eller ønsker å lære mer 
om emnet, forteller Ramstad. 

Undervurderer kunnskapsverdien
Juridisk sjef Karlsen Hauglid tror også mange jusstuden-
terer undervurderer verdien av kunnskap om verdipapi-
rer, børs og finans før de kommer ut i arbeidslivet, og at 
mange avskjærer dette som mat for økonomer og corpo-
rateadvokater.

– Dette er svært relevant 
for jusstudenter, og kan-
skje særlig for studenter 
som interesserer seg for 
de finansjuridiske em-
nene. Likevel er det ikke 
slik at børs og jus er for-
beholdt finansadvoka-
ter. Ved fakultetet i Oslo er for eksempel selskapsrett et 
obligatorisk fag på tredje avdeling. Det er relevant for alle 
som en eller en annen gang skal forvalte andres, eller egne 
penger, sier Karlsen Hauglid.

– Dessuten har ofte advokater god lønn. Det kan også der-
for være en idé å lære litt om hvordan man kan bruke pen-
gene sine på en fornuftig måte,  legger han til med et smil. 

Videre forteller nestleder strøm Nordnes at man også kan 
bruke medlemskapet sitt til å utfylle CV-en. Blant annet 
har styret satt i gang en intern konkurranse for sine med-
lemmer.

– Vi attesterer selvfølgelig engasjerte medlemmer. Dersom 
du ønsker å presentere et selskap på et porteføljemøte, og 
det senere viser seg at aksjeverdien på ditt selskap stiger 
mest av alle selskapene vi har investert i i løpet av et år, 
vil du bli belønnet med en intern pris. Det vil selvfølgelig 
også fremgå av en attest, dersom man ønsker det, forteller 
han.

Han presiseres at det ikke stille store krav til verken kunn-
skap om fagbegreper eller selve presentasjonen. 

– slike ting vil komme etter hvert. Det viktigste er at man 
er engasjert og viser at man har tro på et selskap, forteller 
han.

Foreløpig opererer Børsklubben uit med en fiktiv kapi-
tal. Dette for senere å kunne vise til resultater og forhå-
pentligvis sanke inn sponsormidler. 

Børsklubben UiT 
lader børsa
Tekst og foto: Martin G. Unneberg (student)

For mange jusstudenter er kunnskapene om børs, finans og investeringer dessverre 
begrenset til finansakrobatiske krumspring i Gründer-baren samt aksjene man legger 
inn på kjøttmarkedet i 02:30-tiden natt til søndag. Børsklubben UiT gir imidlertid både 
jusstudenter og andre muligheten til å lære mer om børs, markeder og finans i den 
virkelige verden.

Vil begrave stridsøksen
Forholdet mellom juss- og økonomistudentene bærer 
preg av en viss rivalisering. Jusstudentene mener på sin 
side at finanskonfirmantene fra økonomifakultetet stadig 
spiser seg inn i deres fakultetsbygg ved å oppta plass på 
biblioteket, lesesaler og i Champagnekantina. Nå mener 
imidlertid Karlsen Hauglid, som for øvrig også er ansvar-
lig for å arrangere Juristforeningens alpintur, at det er på 
tide å begrave stridsøksen. 

– Dette er en glimrende mulighet for juss- og økonomi-
studenter til å kunne forenes om et emne relevant for 
begge studenters interesser. Vi i Børsklubben vil bygge 
nettverk på tvers av linjer og fakulteter. Det er på tide å 
begrave øksen, mener Karlsen Hauglid.

PS. Ønsker du å melde deg inn i 
Børkslubben UiT kan du sende en 
mail til borsklubbenuit@gmail.
com. De er også på Facebook og 
Twitter, https://www.facebook.
com/Borsklubbenuit og @bors-
klubbenuit.

Nestleder for Børsklubben Sondre 
Strøm Nordnes (v.) viser med stor 
entusiasme hvilken retning verdien 
av deres aksjeinvesteringer går.  
Leder Hans-Christopher Ramstad (h.) 
er mer skeptisk til utviklingen.

”Vi i Børsklubben vil bygge nettverk 
på tvers av linjer og fakulteter. Det 

er på tide å begrave øksen.”

Mathias Karlsen Hauglid er en av 
flere jusstudenter i Børsklubben. 
Mathias er imidlertid ikke bare 
medlem, men også juridisk direktør. 
Det er ikke de andre.
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Lederskifte i JSU
Tekst og foto: Bjørn Løtveit (student)

Lene Emilie Øye er ny leder i JSU. Hun liker godt samarbeid, god stemning 
og gjerne litt rødvin.

Da styret i Juridisk studentutvalg (Jsu) konstituerte seg 
selv i mai, ble det avholdt valg om ledervervet. to kandi-
dater stilte, og Lene Emilie Øye (23) ble valgt inn som ny 
leder i foreningen. Før Lene hadde Jsu blitt ledet av gutter 
gjennom mange år.

– Før meg var snorre Nordmo leder, og før han var det Ole 
Martin Loe, så det må være mange år siden sist det var en 
jente, sier Lene. Det er imidlertid ikke bare ledervervet som 
jentene har tatt over. Flere andre styreverv har fulgt etter.

– tidligere har det vært en overvekt av gutter i styret. I år 
er det kommet tre nye jenter inn, slik at jentene nå faktisk 
er i flertall.  

tidligere leder av Jsu, snorre Nordmo (22), satt som leder 
i to år. Lene har selv sittet i styret som økonomisjef det siste 
året, og har dermed opplevd hvordan Jsu har blitt ledet tid-
ligere.

– Vi er to helt forskjellige personer, så jeg vil nok ha en 
litt annerledes lederstil enn snorre, men i Jsu driftes det 
meste av hvert enkelt styremedlem, slik at det ikke blir 
snakk om de helt store forskjellene når lederen byttes ut, 
svarer Lene når vi spør om det blir store forandringer nå 
som hun overtar ledervevet.

– Jeg vil prøve å høre etter på hva de andre i styret vil, og 
ivareta deres ønsker så langt det lar seg gjøre. selvfølgelig 
må jeg ta enkelte sjefsavgjørelser, men det har gått greit 
foreløpig. Hovedoppgaven min er egentlig å passe på at 
ting blir gjort.

For Lene har den største utfordringen hittil vært å skaffe 
seg oversikt over de praktiske delene av Jsu sitt arbeid. 
Nå gleder hun seg til å ta fatt på videre oppgaver og bli 
ordentlig kjent med de nye styremedlemmene.

– Også gleder jeg meg veldig til å arrangere fagråd i 

tromsø, hvor vi tar i mot styremedlemmer fra Jsu Oslo 
og Bergen for å diskutere saker av felles interesse.

Ifølge Lene er det mange fordeler med å være med i Jsu. 
For det første får styremedlemmene et innblikk i hvordan 
jusstudiet i tromsø gjennomføres, og får mulighet til å 
påvirke studiehverdagen. I tillegg stiftes det bekjentskaper 
både på tvers av avdelinger og studiesteder. Det nåværen-
de styret er imidlertid dominert av studenter på høyere 
avdelinger.

– Akkurat nå er vi flest fra 
fjerde avdeling. Vi har dess-
verre ingen i styret fra første 
og andre. Her håper vi det 
melder seg noen engasjerte 
studenter ved neste allmøte.

For å rekruttere fra lavere 
avdelinger ønsker Lene å 
gjøre Jsu mer synlig, særlig 
gjennom Facebook.

– Vi begynte å ta tak i dette med synlighet forrige semes-
ter. Vi ønsker at studentene får innblikk i jobben vi gjør, 
slik at de blant annet er klar over sin muligheten til å på-
virke studiehverdagen.

Jsu har nemlig stor påvirkningskraft når det gjelder stu-

diehverdagen, og samarbeidet med fakultetsledelsen går 
meget bra.

– Jsu er en veldig viktig del av fakultetet. Fakultetsledelsen 
er alltid interesserte i hva vi har å si dersom vi mener noe 
bør gjøres annerledes. Vi setter stor pris på at vi har så god 
dialog med dem som tar beslutninger om vår studiehver-
dag. Dette gjør at studentenes interesser ivaretas på best 
mulig måte.

tidligere Jsu-leder snorre 
Nordmo erklærte tydelig i 
sin tale under fakultetets ju-
bileumsfest at han var singel. 
Lene er derimot ikke singel. 
Det har hun heller ikke vært 
på fem år. Hun oppgraderte 
nylig sin sivilstatus til sam-
boer, men mener dette ikke 
vil distrahere henne i arbei-
det hun skal gjøre i Jsu.

– Jeg skal nok klare å sjonglere både Jsu, studier og sam-
boerskap, sier Lene og kan betrygge oss med at sambo-
eren foreløpig ikke har blitt sjalu på de øvrige styremed-
lemmene i Jsu selv om hun tilbringer mye tid med dem.

Lene tar seg også tid til en bytur en gang iblant, og svinger 
seg gjerne på dansegulvet på Circa så lenge det er etter at 
hun har fått i seg et par glass vin.

Østfolds største advokatfirma
 satser på lokale talenter

www.ytterbol.no

Lene Emilie Øye (23).
Dessverre ikke singel.

”Fakultetsledelsen er alltid 
interesserte i hva vi har å si 

dersom vi mener noe bør gjøres 
annerledes.”
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Hvor går du på do?
Tekst: Martin G. Unneberg (student). Foto: Bjørn Løtveit (student)

Denne spalten er kjent for å ta opp de store og viktige tema. Denne gangen har 
redaksjonen spurt studenter og ansatte hvilke av fakultetets mange toalettfasiliteter de 
foretrekker når bommelom står for tur. De lærde strides om hvilket sted som er best.

Anne (angivelig 22) 
4. avdeling
Jenter gjør ikke den slags. 
Men hvis jeg mot all for-
modning og natur skulle 
gjøre det, ville det kom-
met litt an på hvor mye 
det haster. Kan ikke dere 
lage en oversikt som viser 
hvem som går hvor? Jeg vil 
gjerne vite hvem som hele 
tiden maler Mona-Lisa i 
porselensatelieret nede på 
plan 2 uten å rydde opp et-
ter seg. 

Snorre (angivelig 20)
5. avdeling
Jeg beveger meg utenfor 
Det juridiske fakultetet 
bare når jeg skal på toalet-
tet. I så måte kan du si at 
jeg driter på andre fakulte-
ter og institutter både me-
taforisk og fysisk.

Marte (24)
5. avdeling
Mine vaner er preget av 
regelmessig avføring. For-
trinnsvis gjør jeg fra meg 
på jurfak. Driter i eget reir, 
si. Jeg prefererer handi-
captoalettet på plan 3 hus 
4, men jeg er fleksibel og 
kan ty til øvrige avførings-
stasjoner som ikke er av ty-
pen bås hvor skilleveggene 
går ned til gulvflaten. Best 
plass på handicapdass vet 
du. Jeg mener for øvrig at 
ordet «påføring» burde bli 
synonymt med å spise.

Øyvind (25)
5. avdeling
så langt unna jurfak som 
overhodet mulig. Gjerne 
uB, der lukter det fra før 
både svette og eldre herre. 
Mitt stalltips er at uansett 
hvor du er, gå alltid en eta-
sje opp eller ned fra der 
du står. Er bygningen bare 
over én etasje får man satse 
på at det er et uB i nærhe-
ten.

Katarina (20)
2. avdeling
For meg er prekære toa-
lettbehov ikke akkurat et 
problem, for å ha det sagt. 
Fordøyelsessystemet mitt 
er tilpasset slik at jeg går 
mest på toalettet hjemme. 
Men om det mot all for-
modning en gang skulle bli 
nødvendig, ser unisextoa-
lettene ved rettssalen ut til 
å være rene og pene. Dere 
er forresten teite. 

Harald (angivelig 
16 1/2), 3. avdeling
Alle vet vel hvor det er best 
å gå? Det er nede ved den 
såkalte pust- og PC-salen 
(den har også andre kal-
lenavn som ikke bør gjen-
gis på trykk, red.anm.) 
på plan 2. sitter det folk i 
sofaen og ser deg gå inn 
på toalettet, kan man lure 
dem ved å anvende døren 
ut til hallen på andre siden. 
Dermed aner de ikke hvor 
lenge du har sittet der! På 
en annen side kan de tro at 
du har blitt sittende fast.

«Line» (Lene+Ine)
(totalt 39)
2. avdeling
toalettet under trappen 
ved kinoen på plan 2. Det 
er ingen som er der, bort-
sett fra en og annen psyko-
logistudent som henter bø-
kene sine. Ikke at det skjer 
så ofte. Der nede får man 
fred og ro.

Rikke (til venstre på
bildet), 1. avdeling
Den slags gjøremål foretar 
jeg helst ikke på fakultetet. 
Men under hjemmeek-
samen, som etter det jeg 
har forstått sjelden skrives 
hjemme, blir det sikkert 
nødvendig. skal lese hva 
dere skriver og plukke opp 
tips fra andre. Kan dere 
forresten gå? Jeg står nem-
lig i toalettkø her, om dere 
ikke ser det.

Lex (professorens uangripelige fasit)

Professor Eriksen 
(ikke lenger første-
amanuensis, 
red.anm.) (ifølge 
ham selv numerisk
midt i livet, derimot 
stanset den mentale 
utviklingen i 18-års-
alderen)

Interessant. Det aller før-
ste spørsmålet blir om det 
er naturlig at professorer 
har egne toalettfasilite-
ter. Det mener jeg det er, 
og derfor har vi et hierar-
kisk toalettsystem her på 
fakultetet slik det gjerne 
er i lagdelte samfunn. Vi 
professorer har så mange 
lange og gode resonne-
menter at derfor tar det 
gjerne litt ekstra tid når 

vi først skal på do. Dette 
medfører jo gjerne litt kø. 
Professorene har også en 
egen epostgruppe hvor 
vi klargjør hvilket toalett 
vi anvender til en hver tid 
- en slags parallell til rom-
booking. En annen fordel 
med dette systemet er at 
vi blir mer tilvendt hver-
andres odører (lukter, red. 
anm.). Det skaper forutbe-
regnelighet for luftveiene.

Redaktør Martin G. Unneberg tester 
ut valgmulighetene.
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Introduksjon
Det er heller sjeldent at  rettslige spørsmål blir de sentrale 
tema som handlingen struktureres rundt – ofte fungerer 
jusen heller som en ramme som den egentlige handlingen 
utspiller seg innenfor. Dette skjer gjerne ved at hovedper-
sonen må forsvare sine handlinger for en domstol, hvor 
prosessen bidrar til å avsløre konspirasjoner, intriger og 
lignende. Eksempelvis stilles flere av mannskapet fra star 
trek og Battlestar Galactica for disiplinære høringer, mi-
litære rettssaker eller sivile domstoler – for star treks del 
gjerne som følge av at mannskapet på uss Enterprise har 
overtrådt en eller annen lokal bestemmelse på planeten 
de besøker. 

Alternativt er en av hovedpersonene jurist slik at hans ar-
beidshverdag danner noe av bakteppet for den egentlige 
handlingen, eksempelvis hvor advokaten Joseph Adama 
i Caprica deltar i organisert kriminalitet ved å levere be-
stikkelser til dommere og trusler til forsvarsministeren. 
En av de vel fremste advokatene i Galactica-universet 
(som Caprica er en spin-off av) er likevel Romo Lampkin, 
som viser stor evne til å la straffeprosessuelle regler virke 
til sin fordel. Hvem vet, kanskje er navnevalget ment som 
en hyllest til den polske juristen Raphael Lemkin som var 
en av de sentrale aktørene i arbeidet med å etablere folke-
mord som en folkerettslig forbrytelse.

tidvis er imidlertid retten mer sentral for handlingen enn 
som så, gjerne ved at det gjøres et poeng av at også i van-
skelige tider må retten overholdes. Eksempelvis i sesong 
en av Battlestar Galactica hvor man går med på en “ter-
rorist” sitt krav om å gjennomføre valg, med alminnelig 
stemmerett, på ny president når den inneværende presi-
dentens periode utløper. Et annet eksempel er statthol-
derens rett-på-sak spørsmål til Darth sidious i star Wars 
episode I: The Phantom Menace: “Is it legal?” svaret er 
her at Darth sidious kommer til å oppnå at den aktuelle 
handlingen blir lovlig ved at dronning Padmé Amidala 
undertegner en pakt hvor hun samtykker i den.

Det kan også gå litt raskt i svingene med manusskrivingen. 
Et eksempel finner vi i Aliens v. Predator hvor handlingen 
skal finne sted på Bouvetøya, uten at aktørene synes det er 
det minste nødvendig å stille spørsmål ved om den aktu-
elle typen utforsking fordrer tillatelse fra norske myndig-
het. Men vi kan vel kanskje tilgi dem, for på kartbildene 
som anvendes i filmen fremgår det at handlingen egentlig 

finner sted på Peter Is øy. Fortsatt norsk territorium, eller 
snarere biland, men som kjent legger Antarktis traktaten 
artikkel II – som omhandler bl.a. Peter Is øy – begrensin-
ger i statenes rett til å forby vitenskapelige undersøkelser. 

Kan det på den annen siden bli for mye jus – for mange 
jurister? ubetinget ja. I episoden “Dream a little dream” 
fra annen sesong av Farscape havner flere av hovedper-
sonene på planeten Litigara. 90 % av befolkningen her er 
jurister, mens de resterende 10 % omtales som “utilities”. 
I stedet for politiske partier har man regjerende advokat-
selskap. Retten er visstnok gjort ekstra utfordrende siden 
det store antallet jurister fordrer at det er arbeid nok for 
alle. Av prosessuelle særegenheter kan nevnes at tiltaltes 
prosessfullmektig vil rammes av samme straff som tiltalte 
dersom vedkommende opptrer i ond tro, samtidig som 
tiltaltes stillingstaken til skyldspørsmålet må godtas av 
vedkommendes prosessfullmektig.   

I det følgende berøres – uten noe forsøk på å være utøm-
mende - enkelte rettslige tema som har gjort seg gjeldende 
innen sci-fi. Og begrepet sci-fi brukes her så vidt at det 
omfatter det som skjer i fremtiden, men også i nåtid der-
som handlingen angår møtet med mer utviklede vesener, 
også uten at det nødvendigvis er snakk om ny teknologi, 
samtidig som unntak naturligvis gjøres for star Wars og 
Battlestar Galactica universene, hvor handlingen stort sett 
finner sted for riktig lenge siden.     

Rettskilder
Den mest sentrale rettskilden i folkeretten – internasjo-
nale avtaler – spiller tidvis en rolle. således påberopes sta-
dig, dog i forbifarten, diverse konvensjoner av doktoren i 
Doctor Who (2005 varianten) – eksempelvis Convention 
15 of the shadow Proclamation som åpner for våpen-
stillstand slik at samtaler kan finne sted. Mens Dune har 
Great Convention som er en våpenhvile som ivaretas av 
maktfordelingen mellom de sentrale aktørene i Dune-
universet, og som bl.a. forbyr bruk av atomvåpen mot 
menneskelige mål og som gir strenge regler for hvordan 
feider (Kanly) kan gjennomføres. Andre eksempler er 
henvisningen i 2001 til I.A.s. Convention som tilsynela-
tende pålegger en stat å åpne sine måne-/rombaser for an-
dre staters romfartøy i nød. Videre hevdes det i star Gate 
Atlantis at Genève konvensjonene om krigens folkerett 
kun gjelder for væpnede konflikter mellom mennesker, 

Science fiction og jus
Tekst: Magne Frostad (førsteamanuensis). Illustrasjon: Bjørn Løtveit (student)

Disse strøtankene er foranlediget av høy eksponering for science fiction (sci-fi) filmer, 
serier og bøker over mange år, og en advarsel er naturlig nok på sin plass: Siden artikkelen 
avslører enkelte handlingsstrenger fra de omtalte verkene, tas noe av opplevelsen bort 
fra initialmøtet. Leseren er herved advart.

Alien (fra Aliens v. Predator) prøver 
febrilsk å finne ut hva som skal til for 
at norske myndigheter skal tillate 
utforskning av Boutvetøya.
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mens Gate Alliance treaty fra sG-1 er ment å skulle gi fle-
re stater enn bare usA tilgang på nyvinninger som måtte 
avstedkomme bruken av stargatene. Også mer grunnlovs-
messig avtaler/lover florerer, som for eksempel Articles of 
Colonization fra Battlestar Galatica. 

I tiende sesong av sG-1 stilles det spørsmål ved om en 
part kan gå fra en avtale om å avstå fra å bruke et bestemt 
våpen fordi denne ble inngått av hans forgjenger og ikke 
av han selv. Etter overgangen fra styreformen staten-det-
er-jeg til staten som en vedvarende størrelse hvor bare 
monarken etc. skiftet over tid, ble det tiltagende uinter-
essant for folkeretten om avtalen var inngått med noens 
forgjenger. Avtalen bandt 
staten som sådan og ikke 
bare vedkommende som 
hersket da den ble inngått, 
skjønt uenigheter kunne på 
dette tidspunktet også løses 
ved maktbruk, så spørsmålet 
om avtalen var bindende ble 
ikke så interessant som det 
kunne ha blitt. Imidlertid ser 
vi her en parallell til dagens 
folkerettslige regime hvor en 
stat som oppstår ved at deler 
av en gammel stat trer ut av denne, i utgangspunktet ikke 
anses bundet av den gamle statens avtaler, med mindre 
disse angår territoriale grenser og menneskerettigheter. 
På den annen side kan ikke en ny regjering fri seg fra avta-
lene som dens forgjenger har inngått i større utstrekning 
enn disse avtalene selv åpner for det eller de sedvaneretts-
lige regler om manglende oppfyllelse av avtaler godtar.

På det mer privatrettslige planet illustrerer en episode av 
Defying Gravity hvordan avtalerettslige forhold kan mo-
tivere et bestemte handlingsforløp. Her har et internasjo-
nalt selskap bidratt i avgjørende grad med finansieringen 
av vitenskapelige undersøkelser med dertilhørende etter-
arbeid. Dette er imidlertid gjort under den forutsetning 
at astronautene spiller inn en reklamefilm for søtsaker i 
forbindelse med Halloween. Når astronautene ytrer øn-
ske om å få slippe, truer selskapet følgelig med et krav om 
tilbakebetaling av sitt bidrag.    

Styreform
Dette forholdet berøres i større eller mindre grad i mye 
sci-fi. Eksempelvis i starship troopers – som vanlig er 
boken bedre enn filmen – hvor samfunnet består av to 
klasser: De sivile og borgerne, hvor stemmeretten er for-
behold de sistnevnte og forutsetter avtjent samfunnstje-
neste av sivil eller militær karakter. Denne formen for 
ytelsesbasert demokrati avviker en god del fra nåtidens 
forståelse av begrepet. 

I enda større grad tematiserer sci-fi den geografiske rekke-
vidden av vårt jordsbundne samfunnssystem. Riktignok 
tar det tid før vi har permanente baser på månen og Mars, 
og slike vil nok til å begynne med være små vitenskapelige 
utposter med behov for forsyninger fra jorden. Men hva 

skjer når slike utposter blir tilstrekkelig store og selvfor-
synte til at de ønsker selvstyre? I tredje sesong av Babylon 
5 går Mars til det skritt å erklære uavhengighet fra jorden, 
sammen med flere fjerntliggende kolonier og romstasjo-
nen Babylon 5. tilsvarende viser Mars triologien til Kim 
stanley Robinson en gradvis dreining fra kontroll utøvd 
av representanter for jorden mot selvstyre. I bunn og 
grunn gjenspeiler dette prinsippet om selvbestemmelse 
som har utviklet seg i internasjonal rett særlig i forbindel-
se med dekolonialiseringen etter Den annen verdenskrig. 

Når det gjelder styresett for større deler av universet enn 
bare vår egen klode med tilhørende kolonier, har sci-fi 

lånt fra både verdenshisto-
rien og vår samtid. Alt fra 
oppgraderte utgaver av FN 
med hovedfokus på vår jord 
(i space: Above and Beyond 
ble visstnok FN pakten en-
dret i 2012 slik at general-
sekretæren fikk tilstrekke-
lig myndighet til å omtales 
som “ruler of the world”), og 
galaktiske varianter av FN 
(Non-Aligned Worlds fra 
Babylon 5), via tettere sam-

menslutninger (Old (Galactic) Republic og New (Galactic) 
Republic fra star Wars, Interstellar Alliance fra Babylon 
5, united Federation of Planets i star trek, Landsraad i 
Dune og twelve Colonies of Kobol i Battlestar Galactica) 
til mer tyranniske styringsformer (Galactic Empire fra 
star Wars). sistnevnte og Landsraad er for øvrig typiske 
eksempler på samfunnsstrukturer av mer føydal karakter. 

I star Wars episode I kan senatet autorisere en militær in-
tervensjon, men det kan også fort bindes opp i forhalende 
prosessuelle spørsmål, som opprettelsen av fact finding 
komitéer. Imidlertid illustrer denne filmen også bruken 
av det statsrettslige virkemidlet mistillitsforslag, hvorved 
senator Palpatine blir ny Chancellor of the Republic.  

Nært forbundet med styreform er spørsmålet om hvilke 
unntak fra full jurisdiksjon på eget territorium som kan 
og bør tillates. I serien V eksemplifiseres dette ved at de 
besøkende (visitors, derav kortversjonen V) tilstås ju-
risdiksjon over fremmede som angriper dem, riktignok 
når dette skjer på deres såkalte Visitor Embassy/Peace 
Ambassador Center. Det er riktignok noe usikkert om 
disse områdene er ment å skulle nyte samme privilegier 
som ordinære ambassadeområder, da lokalt politi synes 
å ta seg i større grad til rette på dette området enn tilfel-
let ville vært etter folkerettens regler om vertslandets full-
makter på ambassadeområder. Den tradisjonelle tilnær-
mingen til innreiseadgang for utlendinger gjør seg også 
gjeldende i denne serien ved at usA inngår en avtale om 
utstedelse av visum for de besøkende.

spørsmålet om den konstitusjonelle arverekkefølgen når 
statssjefen settes ut av funksjon melder seg i andre sesong  
av Battlestar Galactica hvor visepresident Baltar finner at 

han må overta som president etter president Roslin som 
ligger på sotteseng. Fungerende sjef på orlogsfartøyet 
Galactica, oberst tigh, avslår dette under henvising til 
at han har iverksatt unntakslover – underforstått at da 
trer de sivile myndigheter tilbake. En annen interessant 
statsrettslig regulering av arverekkefølgen foreligger i Det 
drakonske imperiet i Buck Rogers in the 25th Century, 
hvor prinsessen Adala innen ett år fra hun bestiger tronen 
må gifte seg med et tilnærmet perfekte mennesket for å 
unngå å miste retten til tronen.   

Naturlig evolusjon
sentralt i star trek universet står Prime Directive, som 
fremgår av starfleet General Order nr. 1 og Articles of 
the Federation, Chapter I, Article II, Paragraph VII. 
sistnevnte er for øvrig sterkt påvirket av FN-paktens ar-
tikkel 2 (7) som igjen er et ekko av det westfalske suve-
renitetsprinsippet – et prinsipp fortsatt av stor betydning 
for internasjonal rett. Prime Directive forbyr starfleet per-
sonell å blande seg inn i indre anliggender og utviklingen 
av fremmede sivilisasjoner. tidvis gjør imidlertid mann-
skapet på uss Enterprise i det 23. århundre seg skyldige i 
brudd på dette direktivet, særlig når det er i føderasjonens 
interesse eller for å redde egne liv. I det samme fiktive uni-
vers eksisterer også et temporal Prime Directive som skal 
forhindre at tidsreisende endrer historiens naturlige gang. 

Ideen om å holde tilbake avansert teknologi fra mindre 
utviklende sivilisasjoner finner man også i noen grad 
i Babylon 5 universet, hvor rasen Vorlon er svært nøye 
med ikke å gi de øvrige rasene tilgang på deres avanserte 
teknologi. I stargate universet er tilnærmingen mer spri-
kende. Her avstår flere av de høyere utviklende rasene 
fra å gi offensiv teknologi til menneskene, tidvis noe som 
helst, mens rasen Ori tillater seg å påvirke utviklingen til 
laverestående vesener som mennesker uten nevneverdig 
bekymring.

En parallell ser vi kanskje her i dagens internrettslige be-
strebelser på å verne stammer og urfolk som så langt ikke 
er blitt eksponert for vår påvirking. Dette nevnes tidvis i 
media, særlig i forbindelse med hittil ukjente stammer i 
Amazonas. Her er det da også verdt å bemerke at Avtar 
ikke bare illustrerer miljømessig ødeleggelse og kampen 
om verdifullt råstoff (unobtanium), men også kampen i 
år 2154 mellom inntrengende mennesker og en urbefolk-
ning om retten til land.   

Strafferett og straffeprosess
tidvis er også strafferetten sentral for handlingen. I flere av 
seriene, herunder space: Above and Beyond, påpekes titt 
og ofte at den aktuelle informasjonen er underlagt taus-
hetsplikt og at reaksjonene på brudd av denne er meget 
strenge. Enn videre risikerer mannskapet på romfartøyet 
serenity i serien Firefly at skipet blir inndratt til fordel for 
statskassen dersom de blir bordet mens de transporterer 
stjålet gods eller personer som søker å unndra seg lovens 
lange arm. En variant av denne inndragningsbestemmel-
sen finnes for norske forhold i strl. § 35, annet ledd. 

Preventivt nødverge problematiseres for sin del i annen 
sesong av Battlestar Galactica, hvor president Roslin og 
kommandør Adama blir enige om at admiral Cain må 
drepes før hun begynner å behandle den sivile flåten på 
tilsvarende vis som hun har behandlet sin egen tidligere 
sivile flåte; forlate dem hjelpeløs mot angrep fra cylo-
nene. I Battlestar Galactica (1978) finner man dessuten 
den særregel at dødsfall forårsaket ved nødverge visstnok 
medfører avskjed fra militær tjeneste og betinget fengsels-
straff – som motstykke til frikjennelse i norsk rett.

I annen sesong av Battlestar Galactica finner det også sted 
en summarisk rettsak hvor to personer dømmes til døden 
for drap og forræderi uten at de tilsynelatende gis rom 
for å argumentere med nødverge og med en slik hastig-
het at prosessuelle minstekrav neppe kan anses å være til-
fredsstilt. Admiral Cain, som også er enedommer i saken, 
fremhever at hun i slike situasjoner som høyere befal har 
adgang etter gjeldende rett til å fravike deler av lovgivnin-
gen. Hennes egentlige innstilling til rettferdig rettergang 
avsløres deretter ved at hun påpeker at menneskeheten 
befinner seg i krig og dette derfor ikke er tidspunktet for 
å henge seg opp i straffeprosessuelle detaljer. Enda raskere 
synes for øvrig rettergangen i Buck Rogers in the 25th 
Century å være; aktor forretter i ett minutt før forsvareren 
gir et tilsvar av samme varighet. Deretter bruker dom-
merpanelet, bestående av flere enheter av kunstig intelli-
gens, noen få sekunder på å finne Buck skyldig i spionasje 
og forræderi med dertilhørende dødsstraff – termine-
ring. Knappest et tilfelle av rettferdig rettergang. Også i 
Battlestar Galactica (1978) fokuseres det på behovet for 
rask saksbehandling; her må prosedyren for retten starte 
opp innen 10 centares, dvs timer, etter at tiltalen er tatt 
ut. selv om både påtalemyndigheten (opposer) og forsva-
reren (protector) får like dårlig tid, er det vel grunn til å 
mene at mer står på spill for sistnevntes klient.    

I tredje sesong av Battlerstar Galactica gis også en god 
beskrivelse av rettergang under eksepsjonelle omstendig-
heter: Etter noen måneder under okkupasjonsstyre som 
avsluttes med en vellykket flukt stilles forræderne overfor 
et “landssvikoppgjør”. Oppgjøret er bemyndiget av presi-
denten og gjennomføres hemmelig ved at en jury (circle) 
på 6 personer må enstemmig finne vedkommende skyl-
dig. straffebudet er forbrytelser mot menneskeheten som 
straffes med døden. At sønnen til en av jurymedlemmene 
omkom under en operasjon til landssvikpolitiet (“New 
Caprica Police”) synes pussig nok ikke å påkalle inhabili-
tetsinnsigelser når barnets far nå deltar under avgjørelsen 
av straffesaken mot lederen for den aktuelle politiavde-
lingen. Presidenten forsvarer ordningen ved at rettferdig 
rettergang som oftest ivaretar interessene til tiltalte, noe 
vedkommende ikke fortjener. Enden på visa blir et am-
nesti for “landssvikerne” kombinert med en sannhets- og 
forsoningskommisjon. 

Den klassiske jurisdiksjonskrangelen viser seg naturligvis 
også i sci-fi universet. I starhunter 2300 gir en krangel om 

”En parallell ser vi kanskje her i 
dagens internrettslige bestrebelser 
på å verne stammer og urfolk som 
så langt ikke er blitt eksponert for 

vår påvirkning.”
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jurisdiksjon mellom politistyrker hodebry for dusørjegere 
som ikke vet hvem de skal overlevere de pågrepne til. I 
både Firefly og Farscape finner vi dessuten representan-
ter for den utøvende myndighet som opererer utenfor sitt 
geografiske jurisdiksjonsområde, og hvor nettopp dette 
skaper problem, også for vedkommende selv. 

Når det gjelder hvilke straffer som kan ilegges, problema-
tiseres dette i Lockout. I 2079 benyttes en ekstrem form 
for frihetsstraff; plassering av vedkommende i en angitt 
tidsperiode i stasis. Foruten spørsmål som pårørendes rett 
til samvær med den domfelte, som naturlig nok ikke pro-
blematiseres i filmen, er det et særlig problem at opphol-
det i stasis tidvis foranlediger psykopati og demens. Dette 
gjøres det da også et uttryk-
kelig poeng av  i manuset. 
En annen variant som heller 
ikke er nevneverdig smak-
full anvendes av Nebariene i 
Farscape: Den domfelte un-
dergår en justering av sine 
hjernebølger slik at vedkom-
mende blir mer konform og 
håndterbar (mind clean-
sing). tilsvarende i Babylon 
5 universet hvor personlig-
heten til vedkommende domfelte slettes eller i det minste 
undertrykkes (Death of Personality), og erstattes med en 
personlighet som tjener samfunnet. Når det gjelder reell 
dødsstraff så opprettholdes dette i star trek universet (23. 
århundre varianten) via General Order nr. 7 kun for én 
forbrytelse: Besøk av planeten talios.
   
I Judge Dredd (2012) illustreres et annet forhold av be-
tydning for strafferetten: Hvor representanten for den 
dømmende makt (en dommer som forestår sin gjerning 
på egen hånd) samtidig representerer den utøvende myn-
dighet – her så vel politi som straffegjennomføring. Når 
denne rollesammenblandingen kombineres med tilsyne-
latende utvidet bruk av dødsstraff som iverksetters med 
umiddelbar virkning etter domfellelse, oppstår ikke over-
raskende grunnleggende utfordringer for rettssikkerhe-
ten.

Her er det ofte en glidende overgang til regelsett av mer 
administrativ karakter innen de væpnede styrkene. 
Eksempelvis søker kaptein Karl Agathon i fjerde sesong 
av Battlestar Galactica å frata kaptein Kara Thrace kom-
mandoen over et militært fartøy under henvisning til 
Colonial Military Code artikkel 10. Dette regelverket 
inneholder regler og reglement vedrørende Colonial Fleet 
og Colonial Marine Corps, og den aktuelle bestemmelsen 
gir undergitte myndighet til å frata foresatte kommando-
myndighet når sistnevnte viser seg uegnet til å utføre sine 
oppgaver.

Også utenfor strafferettens område benyttes regler med 
konsekvenser ved overtredelse. I Alien ser vi eksempelvis 
at en plikt til å undersøke fremmede livsformer under-
støttes av trusselen om bortfall av lønn ved overtredelse. 

Retten til liv
Et annet forhold som stadig dukker opp i sci-fi er spørs-
målet om hva som utgjør et liv, og ikke minst hvilken 
type liv som skal ha samme beskyttelse som mennesker. 
For ikke å snakke om hva som skal anses som et men-
neske. I forbindelse med sistnevnte illustreres noen av ut-
fordringene med genetisk skreddersøm av Gattaca, hvor 
de perfekte menneskene i noen grad fortrenger de øvrige 
(degeneerates) som må takke seg til en tilværelse som 
sub-humane vesener. 

Når det gjelder forholdet mellom ”ordinære” mennesker og 
de modifiserte variantene, finnes det mange avskygninger. 
En variant er genetisk modifiserte mennesker dyrket frem 

til voksen alder før de fødes 
i et eller annet laboratorium 
(replicants i Blade Runner, 
InVitroes/tanks fra space: 
Above and Beyond, kloner 
fra star Wars: Episode II – 
Attack of the Clones, og cy-
lons i Battlestar Galactica). 
Her ligger man genetisk sett 
så nær mennesket at det er 
underordnet hvordan de er 
kommet i stand – vår felles 

genetiske arv tilsier at de også nyter godt av retten til liv 
etter menneskerettighetene. Dermed er det problematisk 
med innebygde begrensing av deres livslengde som sett 
i Blade Runner. tilsvarende med avrettingspolicyen som 
er iverksatt på jorden i samme film. Og dette gjelder na-
turligvis også for ordinære mennesker, selv om de skulle 
ha fylt 30 år og målsettingen er å unngå overbefolkning 
(Logan’s Run). 

På den annen siden er det klart at roboter i utgangspunk-
tet ikke kan anses som mennesker og følgelig heller ikke 
nyte godt av menneskerettighetene. Hal 9000 har dermed 
ingen rett til å motsette seg en eventuell permanent avslå-
ing i 2001, og droidekrigerne i star Wars kan heller ikke 
anses beskyttet av menneskerettighetene. så også med 
androidene i Alien-filmene; eksempelvis Ash i Alien og 
Bishop i Aliens. spørsmålet blir imidlertid om disse me-
kaniske livsformene på et eller annet tidspunkt utvikler 
en form for høyere intelligens og refleksjonsevne rundt 
egen eksistens som likevel gjør at de må gis en form for 
beskyttelse. Enda vanskeligere blir det å skulle forsvare 
forskjellsbehandling mellom mennesker og slike vesener 
når disse er såkalte kyborger. Disse består av både orga-
niske og syntetiske deler, som eksempel terminatorene fra 
filmene med samme navn. Her hører også genetisk for-
bedrede arter som apene fra Planet of the Apes filmene.  

Og hvordan skal vi så stille oss til andre livsformer som 
hverken kan sies å være menneskelige eller menneskelig-
nende roboter, som for eksempel insektene fra starship 
troopers (arachnids)? Regler om dyrevern synes lite hen-
siktsmessige og det avgjørende blir nok om de har en form 
for høyere intelligens og refleksjon rundt egen eksistens 
som likevel gjør at de må gis en form for beskyttelse ut-

over det som tilkommer antatt lavere former for bevisst-
het og liv som planter og dyr. Imidlertid vil væpnet makt 
også her kunne være nødvendig hvis skapningene utgjør 
en reell og vesentlig trussel for menneskene. så enda mer 
med livsformer som bruker eksempelvis mennesker som 
en del av sin forplantningsprosess og hvor mennesket dør 
i løpet av prosessen – som de velkjente monstrene fra 
Alien pentologien.  

Et beslektet forhold er individers ansvar for andres hand-
linger, eksempelvis for en katolsk prest i V som taler mot 
en uinnskrenket omfavnelse av de besøkende i sine preke-
ner og derved inspirerer selvmordsbombere. 

Andre menneskerettigheter
slaveri illustreres i star Wars episode I av trellskapet som 
shmi og Anakin skywalker lever under på tatooine. Her 
fremkommer det at føderale lover forbyr slaveri, men at 
disse ikke gjelder eller i det minste håndheves på denne 
planeten. InVitroene fra space: Above and Beyond ble for 
sin del brukt til hardt og farlig kroppsarbeid, typisk i gru-
ver, og i seriens univers er det blitt inngått internasjonale 
avtaler som forbyr tvangsarbeid for disse; nå må de i teo-
rien samtykke i slikt arbeid.

Frihetsberøvelse er naturligvis også et tema som av og 
til inngår i handlingsforlø-
pet. Eksempelvis i Defying 
Gravity hvor peruanske 
myndigheter gir Bertram 
Corporation myndighet til 
i nærheten av Nazca linjene 
å frihetsberøve individer så 
lenge de finner dette hen-
siktsmessig, noe som natur-
ligvis berører grensen for 
hva en stat kan gi private 
myndighet til å gjøre uten 
selv å pådra seg ansvar for menneskerettighetsovertramp. 
Denne grensegangen ble det for øvrig ikke gjort noe stør-
re nummer av i serien.

I samme serie kommer også spenningen mellom taus-
hetsplikt og ytringsfrihet til syne, hvor flere av rollefigu-
rene slites mellom disse når journalister til stadighet fisker 
etter informasjon. Plikten til å bevare taushet, herunder 
også ved at plikten avgis under ed og skriftlig, anvendes i 
2001 for å hindre allmenheten i å få kjennskap om funnet 
av en flere millioner år gammel utenomjordisk artefakt 
som var begravet på månen og som beviser eksistensen av 
utenomjordisk intelligens.      

tilsvarende gjøres det i Defying Gravity et poeng av nød-
vendigheten av å utføre ordrer selv om ordren medfører 
andre ubehag eller tap. Den nærmere drillingen i ordre-
utførelse synes ikke å ta høyde for behovet for å klarlegge 
om det foreligger en gyldig ordre, men drillingen synes 
da heller ikke å frita karakterene fra vanskelighetene ved 
å måtte ta selvstendige valg når problematiske situasjoner 
oppstår.

Også i forbindelse med retten til religionsfrihet gir sci-fi 
mange eksempler på overtramp. Felles for Ori (sG-1) og 
Necromongers (Chronicles of Riddick) er deres korstog 
gjennom galaksene hvor de nedkjempede folkeslagene får 
valget mellom å konvertere eller dø.

Våpensystemer og føring av strid
Internasjonal rett tar utgangspunkt i et terrasentrisk ver-
densbilde og grovt sett kan man vel si at så snart men-
nesket ser mulighet til å ta noe i bruk, kommer det også 
trekkende med rettslige reguleringer av adferden. siden vi 
bare i mindre grad har tatt universet i bruk er da også den 
rettslige reguleringen av denne nokså mangelfull – få av-
taleparter og uvisshet om eksistensen og rekkevidden av 
sedvaneretten. Foruten det opplagte – at eventuelt liv der 
ut neppe vil føle seg bundet av våre rettslige føringer i sitt 
virke utenfor vår planet (kanskje ikke en gang på denne) – 
er nok det rettslige regimet vi har snekret sammen for ver-
densrommet noe optimistisk. Eksempelvis demilitariseres 
i noen grad verdensrommet av Konvensjonen om utnyt-
telse og bruk av verdensrommet, inkludert månen og an-
dre himmellegemer fra 1967 artikkel IV, og Konvensjonen 
om månen og andre himmellegemer fra 1979 artikkel 3. 
Dette er imidlertid bare en delvis demilitarisering, plas-
sering av andre våpensystemer enn masseødeleggelsesvå-
pen på romfartøy er ikke forbudt, på tross av hva disku-

sjonene i parodi-varianten 
av FNs sikkerhetsråd i Iron 
sky måtte gi inntrykk av. 
Dette er vel og bra, men er 
vel også et tegn på at få, om 
overhode noen, stater fort-
satt er i stand til å ta i bruk 
verdensrommet på det aktu-
elle viset. Intet er vel bedre 
enn om vi i verdensrommet 
lykkes med det fredspro-
sjektet som vi hittil ikke har 

kommet veldig langt med her på kloden, men jeg tror nok 
at vi vil komme til å måtte kurskorrigere. Antageligvis vil 
det begynne med bruk av våpensystemer for å uskadelig-
gjøre naturlige eller menneskeskapte (romsøppel) farer 
mot satellitter, rombaser i bane rundt jorden eller på må-
nens overfalte. Deretter er skrittet nokså lite til å utstyre 
undersøkelsesfartøy og baser med slikt til egen beskyttel-
se. Og så er vi i gang. Kanskje er det likevel realistisk med 
et forbud mot våpensystemer av typen Death star fra star 
Wars eller mass drivers fra Babylon 5. Det er i det minste 
lov å håpe.        

Mange av science fiction seriene og filmene problemati-
serer naturligvis, direkte eller indirekte, reglene for hvem 
som kan føre væpnede konflikter og hvordan slike i så 
fall skal føres. I space: Above and Beyond finner eksem-
pelvis det syntetiske mennesket Elroy grunn til å minne 
sine fangetakere om torturforbudet i Ho Chi Minh City 
Convention, Declarations relating to Artificial Intelligence 
Prisoners of War artikkel 2, 2. avsnitt fra 2053.  I samme 

”Kanskje kan dette utgjøre 
grunnlaget for et eget rettslig 

regime for slike skapninger 
som ikke vil nyte vern etter 

menneskerettighetene.”

”Intet er vel bedre enn om vi i 
verdensrommet lykkes med det 

fredsprosjektet som vi hittil ikke har 
kommer veldig langt med her på 

kloden”
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serie ser man også at sanitetsfartøy ikke nødvendigvis gis 
noe spesielt vern, samtidig som slike også deltar i kamp-
handlingene – riktignok i noe som kan anses som nød-
verge. Avatar tar for sin del for seg bl.a. private aktører som 
beslutter bruk av væpnet makt (RDA corporation), bruken 
av “leiesoldater” (ex-marines som yter sikkerhetstjenester 
i RDAs sec-Ops), giftvåpen (brukt av Na’vi) og gassvåpen 
(brukt av RDA). Biologiske våpen synes for øvrig å kunne 
brukes etter ordre fra presidenten i Battlestar Galactica 
universet. I tredje sesong av denne serien planlegges drap 
av noen tilfangetatte cyloner 
som bærer en dødelig syk-
dom. Dette slik at de vil kun-
ne infisere cylonsamfunnet 
og ta livet av dette dersom de 
reinkarneres. Innsigelser ba-
sert på at dette er folkemord 
preller av menneskehetens 
ledere siden de ikke aner-
kjenner cylonene som men-
nesker. At det skulle eksis-
tere noe forbud mot å ta livet 
av fanger synliggjøres ikke, 
antageligvis siden cylonene 
heller ikke regnes som skik-
kelige fanger. 

I tiende og siste sesong av sG-1 anvendes for øvrig et vå-
pen som dematerialiserer enhver livsform i våpenets store 
virkeradius, noe som naturligvis er problematisk i forhold 
til nødvendigheten av å skille mellom de som deltar i stri-
den og sivile som ikke gjør, hvor kun de førstnevnte kan 
gjøres til gjenstand for angrep. Våpenet, lokalisert på pla-
neten Dakara, benyttes bl.a. til å utslette hele befolkningen 
på en planet hvor fienden har fått fotfeste og er på vei til å 
mobilisere tropper for ytterligere erobringer. tilsvarende 
medfører et bombardement i space: Above and Beyond 
hvor det ikke synes å skilles mellom sivile og militære mål 
til at en tilfangetatt pilot under tortur “innrømmer” å ha 
gjort seg skyldig i krigsforbrytelser. I total Recall (2012) 
gis for øvrig ordre om å anse befolkningen i en koloni som 
fiendtlige slik at alle kan nedkjempes, noe som også ville 
ha vært i strid med det grunnleggende prinsippet i kri-
gens folkerett om å skille mellom oridnære sivile på den 
ene siden, og militære og sivile som deltar  aktivt i kam-
pen på den andre siden. 

En annen type våpen som ville stride mot dagens regule-
ring er immolation pistolen fra V som ved treff i organisk 
materiale disintegrerer målet. Følgelig er våpenet garantert 
dødelig, selv ikke perifere treff i kroppen vil nøye seg med 
skadefølge. tilsvarende gjelder også selvmordspillen fra 
samme serie, dersom pillen anvendes som et våpen på an-
dre enn vedkommende selv. slike antipersonellhåndvåpen 
vil nok kunne stride mot forbudet mot overflødig skade.     

Robot laws
En slik vandring gjennom likt og ulikt innen sci-fi og jus 
bør også inkludere en omtale av den russisk-amerikanske 

forfatteren og professoren Issac Asimov som skrev mangt 
om sci-fi og som vel er mest kjent for Foundation sagaen. I 
en annen saga (robotsagen) innførte han De tre lovene for 
roboter som forhindrer at slike skader mennesker, sikrer 
at de utfører det de blir beordret (så langt dette ikke fører 
til skade på mennesker), og at de ivaretar egen eksistens 
så fremt dette ikke kolliderer med reglene nevnt foran. 
Naturlig nok nevnes disse lovene i sci-fi-serier: Den ar-
rogante roboten Crichton i annen sesong av Buck Rogers, 
som for øvrig har sine tvil om en så perfekt skapning som 

han selv kunne ha blitt skapt 
av mennesker, viser til at 
selv han er bundet av disse 
reglene. I denne serien heter 
endog admiralen på skipet 
searcher hvor Crichton be-
finner seg Asimov.  

Kanskje kan dette utgjøre 
grunnlaget for et eget retts-
lig regime for slike skapnin-
ger som ikke vil nyte vern 
etter menneskerettighetene. 
Ett sentralt spørsmål blir 
for øvrig hvor grensen skal 
gå mellom roboter av typen 
som kan eies av mennesker, 

og roboter med en høyere form for intelligens og reflek-
sjonsevne rundt egen eksistens hvor et eierforhold vil 
ligne på slaveri.

Avslutning
Rettslige dimensjoner gjør seg gjeldende nær sagt overalt 
hvor menneskelig aktivitet finner sted, og sci-fi egner seg 
godt som arena for å synliggjøre kritiske synspunkter på 
endringer av rettens prosessuelle eller materielle innhold; 
hvordan retten kanskje instrumentaliseres av en elite for 
å oppnå mål som heller ganger dem enn det brede lag av 
befolkningen. Dermed er det heller ikke overraskende at 
jurister også har sett nærmere på de rettslige eksperimen-
tene som tidvis melder seg i sjangeren. I så hensende bør 
en bok som kom ut i 2004 på university of North texas 
Press særlig fremheves: Robert. H. Chaires og Bradley 
Chilton (redaktører) star trek Visions of Law and Justice. 
som en av de mest kjente seriene i sjangeren har da også 
star trek gjort seg gjeldende i rettspraksis fra California. 
I dommen fra 6. mai 2013 i saken Ingenuity 13 LLC v. 
John Doe slakter dommer Otis D. Wright II saksøkeren 
verbalt. Dommen begynner med et sitat fra strat trek II: 
The Wrath of Khan. Enda mer sigende er et avsnitt mot 
slutten av dommen: “… though Plaintiffs boldly probe the 
outskirts of law, the only enterprise they resemble is RICO 
[pengeutpressing o.l.]. The federal agency eleven decks up 
is familiar with their prime directive and will gladly refit 
them for their next voyage. The Court will refer this mat-
ter to the united states Attorney for the Central District 
of California.” Live long and prosper.

Tullball
Tekst: Marte Kolsum (student) og Nora Aasmoe Frøyum (student)

En gjeng med jenter fra jusskull 2009 har flere ganger fått sine medstudenter til å miste 
matlysten under Jur.Cup. Nå som de snart uteksamineres oppfordrer de andre jenter til 
også å være «morsomme».

Det var en mørk og stormfull høstkveld i oktober 2010. ti 
studiner av typen juss, mest jåss, hadde bestemt seg; i år 
skulle ikke sjansen gå fra dem. Gjengen var fast bestemt 
på å stille fullt jentelag på JurCup. 

Arrangøren, Juristforeningen, hadde alt satt tonen for 
det som skulle gå ned en tilsynelatende vanlig fredag. 
«JurCup skal, tradisjon tro, være en uhøytidelig og mor-
som fotballturnering for alle!»  

Jentene var ferske i gamet, men ingen går juss uten å få 
mindre miljøskader. De tok ordlyden fatt. «For alle» be-
tyr at ingen ekskluderes. Dermed var rustne fotballfer-
digheter og laber kondisjon intet hinder. uhøytidelig er 
likefram og usjenert. Morsom forstås som artig, gøyal og 
komisk. Konklusjonen ble vinn eller forsvinn. De la til 
grunn at det viktigste måtte være å vinne festen. 

Det var starten på en treårig suksesshistorie. 

Jentene stilte under navnet «Backdoorgirls» og med truse 
på hodet tok de hjem seieren. Riktignok uten å score mål, 
men det sier konklusjonen ingenting om. Det ble sågar 
pris for beste kostyme. 

Året etter måtte de, som enhver spiller med respekt for 
seg selv, høyne. Lagnavnet var «10 girls 1 cup». Kostymet 
bestod stort sett av bleier og nugatti. De var muligens over 
streken, men ballen passerte ikke målstreken. Like fullt 
var jentene uhøytidelige og morsomme vinnere. Prisen 
for beste kostyme ervervet de atter en gang. 

Alle gode ting er tre og tredje året ble inspirasjonen fun-
net i en bestselger. «Multiple scoregasms - 50 shady girls» 
fikk ingen mål, men på sett og vis ble det hattrick likevel. 
Kostymet bestående av søppelsekker, du kan si de gikk for 
en trashy look, brakte nok en gang kostymeprisen i jente-
nes utrygge havn. 

Hver gang vi jentene minnes JurCup resulterer det i gap-
skratt. Dette innlegget er, i tillegg til selvdigging og mim-
ring, en innstendig oppfordring. Vær uhøytidelige. Vær 
morsomme. Da vinner alle. Latteren bør høres fra tri-
bunen, på banen, i garderoben og hele festen gjennom. 
Lenge leve JurCup!

Det beryktede jentelaget bestående 
av Marte Kolsum (kaptein) Nora 
Aasmoe Frøyum (anker), Kristine 
Gullhav Hansen (spiss), Ingrid Olsen 
Fossum (spiss), Lene Emilie Øye 
(midtbane), Maiken Foss Mikalsen 
(back/ropert), Nora Nøkleby Sunde 
(back/benk), Anne Katrine Kjellmann 
(back), Aasta Bjørnsdatter Pettersen 
(back), Amie J. Sørensen (keeper) og 
Arja Skogholt (nykommer). 

”Rettslige dimensjoner gjør seg 
gjeldende nær sagt overalt hvor 

menneskelig aktivitet finner 
sted, og sci-fi egner seg godt som 

arena for å synliggjøre kritiske 
synspunkter på endringer av 

rettens prosessuelle eller materielle 
innhold.”
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Håkon, arbeidsliv Eirik, fast eiendom

Ane, offentlig rett

Camilla, corporate

Har du en drøm om 
karriere som dyktig 
forretningsadvokat? 

Hos oss har du alltid 
erfarne kolleger 
med deg. 
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Semi-konstitusjonelle 
hensyn? Bruk av hensyn 
«bak» en EMK-bestemmelse
Tekst: Michael Reiertsen (stipendiat)

Hva som ligger i begrepet «semi-konstitusjonell karakter» om menneskerettskonvensjonen 
(EMK) og andre inkorporerte konvensjoner, kan selv for den erfarene menneskerettsjurist 
være vanskelig å få fatt på. Stipendiat ved UiO Michael Reinertsen kommer forvirrede 
fjerdeavdelingsstudenter og andre med interesse for menneskerettigheter og forholdet 
mellom statsmakter her til unnsetning.

tidligere Høyesterettsjustitiarius Carsten smith hevdet 
i flere artikler mot slutten av 1990-tallet og begynnelsen 
av 2000-tallet at forrangsbestemmelsen i menneskeretts-
loven § 3 ga den europeiske menneskerettskonvensjonen 
(EMK) – og andre i menneskerettsloven inkorporerte kon-
vensjoner – en «semi-konstitusjonell» karakter.1 Begrepet 
skulle illustrere at EMK hadde en posisjon mellom almin-
nelig lovgivning og Grunnloven. Begrepsbruken ble kriti-
sert av blant annet Eivind smith.2

uavhengig av hva man måtte mene om begrepsbruken, 
er det klart at EMK har en særegen posisjon i norsk rett. 
Rettighetene i EMK håndheves aktivt av Høyesterett gjen-
nom læren om selvstendig 
tolkning.3 Og selv om det 
rettslig skulle være adgang 
for lovgiverne til å fravike 
det som måtte følge av EMK 
ved senere alminnelig lov-
givning, vil det både politisk 
og moralsk være svært van-
skelig.4 så langt jeg kjenner 
til er ikke spørsmålet om 
å fravike EMK (menneskerettsloven) gjennom senere 
alminnelig lovgivning blitt satt på spissen i rettspraksis. 
For at det rettslig sett skal være adgang til å fravike men-
neskerettsloven, må det etter min oppfatning følge av en 
klart tilkjennegitt lovgivervilje at det også er ønskelig å 
fravike det som følger av EMK (menneskerettsloven). Det 
kan spørres om de formuleringer som er inntatt i en rekke 
odelstingsproposisjoner (lovproposisjoner) om tvungen 
lønnsnemnd kan være tilstrekkelig, se f.eks. Ot.prp. nr. 
93 (2005–2006) om lov om lønnsnemndbehandling av 
arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariff-
revisjonen 2006 i kap. 3 (s. 4): 

«Departementet er av den oppfatning at et vedtak om 
tvungen lønnsnemnd i den omhandlede arbeidskon-
flikten dermed er innenfor rammen av de konven-
sjoner Norge har ratifisert. Dersom det skulle påvi-
ses motstrid mellom internasjonale konvensjoner og 
Norges bruk av tvungen lønnsnemnd, mener departe-
mentet at det uansett er nødvendig å gripe inn i kon-
flikten» .

I nyere praksis fra Høyesterett finnes det enkelte eksem-
pler på at Høyesterett viser til hensyn bak en EMK be-
stemmelse, eller hensyn som understøtter EMK mer hel-
hetlig, for å begrunne et bestemt resultat, uten at resultatet 

kan forankres uttrykkelig i 
EMK-bestemmelsen. Det er 
særlig det såkalte subsidia-
ritetshensynet som i enkelte 
saker har blitt anvendt slik. 
I tråd med Carsten smiths 
begrepsbruk, kunne man 
kanskje kalle slike hensyn 
semi-konstitusjonelle hen-
syn. Bruken av slike hensyn 

reiser særlige spørsmål for rettsanvendelsen (rettskilde-
læren) og mer generelt for forholdet mellom domstolene 
og lovgiverne. to eksempler er Rt. 2006 s. 460 (NRK-
Brennpunkt) og mindretallets votum ført i pennen av 
Høyesterettsdommer Bårdsen i plenumssaken inntatt i 
Rt. 2012 s. 1985 P.5

I Rt. 2006 s. 460 var det ved midlertidig forføyning ned-
lagt forbud for NRK til å sende et tv-program (NRK-
brennpunkt). NRK påkjærte (anket) forbudet, men før 
lagmannsretten tok stilling til kjæremålet, viste NRK 
programmet, til tross for forbudet. For lagmannsretten og 
Høyesterett var spørsmålet om NRK hadde tilstrekkelig 

rettslig interesse i å få fremmet kjæremålet, når tv-pro-
grammet allerede var sendt. Høyesterett vurderte spørs-
målet først med utgangspunkt i tidligere tvistemålslov § 
54, nå tvisteloven § 1-3.  Det kunne ikke statueres rettslig 
interesse ut fra en vurdering av om et eventuelt behov for 
rettsavklaring mellom partene kunne aktualisere seg på 
nytt. Høyesterett utelukket derimot ikke at NRK som ny-
hetsmedium kunne ha tilstrekkelig prejudikatsinteresse i 
å få prøvd rettmessigheten av forbudet, da det kunne ten-
kes å stride mot Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. 
Men Høyesterett fant det ikke nødvendig å ta standpunkt 
til om NRK hadde tilstrekkelig rettslig interesse alene et-
ter tradisjonell norsk prosessrett. Etter rettspraksis var 
det på det rene at spørsmålet om rettslig interesse etter 
tvistemålsloven § 54 måtte vurderes i lys av EMK artik-
kel 13 om rett til et effektivt rettsmiddel ved prosedable 
(«arguable») brudd på EMK. Og selv om praksis fra EMD 
tydet på at kravene etter EMK artikkel 13 var tilstrekkelig 
varetatt ved lagmannsrettens behandling av den midlerti-
dige forføyningen, bygget artikkel 13 – sett i sammenheng 
med artikkel 1 og artikkel 35 nr. 1 – på et subsidiaritets-
prinsipp. Høyesterett uttrykte dette som:

«det allmenne prinsipp at det primært tilligger statene 
å håndheve borgernes vern etter konvensjonen, og 
at den håndhevelse som skjer ved at en stats borgere 
bringer klager inn for EMD, er av subsidiær karakter» 
(avsnitt 40).

NRK hadde derfor krav på å få overprøvd byfogdens av-
gjørelse. 

I Rt. 2012 s. 1985 P fant flertallet at vedtakstidspunk-
tets faktum ved prøving av vedtak om gyldigheten av 
utlendingsnemndas avslag på søknad om asyl og opp-
hold måtte legges til grunn etter norsk rett og at Norges 
menneskerettslige forpliktelser ikke kunne endre på dette. 
Det var to mindretallsfraksjoner. En av fraksjonene fant at 
domstolene måtte bygge på en nåtidsvurdering av faktum 
med følgende hovedbegrunnelse:

«Konvensjonens prinsipp om subsidiaritet tilsier at 
norske domstoler i hvert fall har den prøvingskompe-
tanse som må til for å sikre at det ikke blir nødvendig 
å klage til EMD for å oppnå den rettsbeskyttelse som 
konvensjonen fastsetter» (avsnitt 178).

Dersom Høyesterett anvender slike hensyn ved fastleg-
gingen av gjeldende rett, kan det hevdes at det ikke er 
noe annet enn å anvende reelle hensyn ved lovtolkning, 
eventuelt ved fastlegging av ulovfestet rett. Men mange 
vil kanskje mene at slike hensyn har en særlig rettslig 
valør, og at de må ha forrang foran andre legitime hen-
syn. Hensynenes tilknytning til EMK kan da gjøre at 
de, i alle fall i praksis, fungerer som trumf overfor an-
dre hensyn. Og uavhengig av hva man måtte mene om 
hensynets rettslige status, vil det på lignende vis som ved 

spørsmålet om EMK (menneskerettsloven) kan fravikes 
av lovgiverne gjennom alminnelig lovgivning, være både 
politisk og moralsk vanskelig for lovgiverne å endre en 
rettsregel som er basert på slike «semi-konstitusjonelle» 
hensyn. Høyesterett bør derfor etter min oppfatning være 
varsomme med å gi hensyn en slik særlig EMK-rettslig 
forankring. Jeg har imidlertid få problemer med å aksep-
tere bruken av subsidiaritetshensynet slik det er anvendt i 
sakene nevnt ovenfor. subsidiaritetshensynet kan hevdes 
primært å være et strukturelt hensyn som har kommet til 
uttrykk både gjennom utformingen av enkeltbestemmel-
ser i EMK og som også ligger til grunn for EMK mer hel-
hetlig.6 Det er således noe annet enn et enkeltstående og 
underliggende hensyn til én bestemmelse – for eksempel 
hensynet til privatliv i EMK artikkel 8. Virkningene av å 
anvende hensynet i sakene var også hovedsakelig av pro-
sessuell karakter, på områder hvor domstolene tradisjo-
nelt i Norge har spilt en selvstendig rolle ved utviklingen 
av retten, og hvor det kan hevdes å være naturlig at dom-
stolene har det siste ordet. Dersom subsidiaritetshensy-
net, eller andre hensyn bak en EMK bestemmelse, brukes 
for å begrunne et resultat som ikke følger uttrykkelig av 
EMK på materielle områder som fordrer avveininger av 
mer politisk karakter, kan det være vanskeligere å aksep-
tere både bruken og resultatet.7

1 Se for eksempel Carsten Smith, Fra konvensjon til lov, Mennesker og 
 Rettigheter nr. 3 1999 s. 272.
2 Se for eksempel Eivind Smith, «Semi-konstitusjonell karakter»?, Lov og 
 Rett nr. 7 2001 s. 386-387.3 
3  Se for eksempel Rt. 2000 s. 996 P (Bøhler-saken).
4 Sml. for eksempel Jens Edvin A. Skoghøy, Norske domstolers lovkontroll i 
 forhold til inkorporerte menneskerettskonvensjoner, Lov og Rett nr. 6 2002 
 s. 340.
5 Mindretallets votum ført i pennen av dommer Bårdsen i Rt. 2012 
 s. 1985 samsvarer i hovedsak med flertallets votum ført i pennen av 
 dommer Bårdsen i Rt. 2012 s. 667. Det prinsipielle spørsmålet om det 
 ved domstolenes prøving av vedtak i utlendingssaker skulle foretas 
 en nåtidsvurdering eller datidsvurdering (vedtakstidspunktet) ble altså 
 senere samme år behandlet i plenum med motsatt utfall.
6 Europarådet har besluttet at det skal tas inn en henvisning til 
 subsidiaritetsprinsippet i EMKs fortale, se artikkel 1 i protokoll 15 til 
 EMK. Protokollen ble vedtatt 24. Juni 2013 og er foreløpig ikke trådt i 
 kraft.
7 Se til sammenligning Jens Edvin A. Skoghøy om hvilken skjønnsmargin 
 nasjonale domstoler bør innrømme lovgiverne ved anvendelsen av 
 EMK i, Nasjonal skjønnsmargin etter EMK, Lov og rett nr. 4 2011 s. 189-190 
 og Nasjonal EMK-prøving - svar til Bjørnar Borvik, Lov og rett nr. 3 2012 s. 
 170-178.

Referanser

”Men mange vil kanskje mene at 
slike hensyn har en særlig rettslig 

valør, og at de må ha forrang foran 
andre legitime hensyn.”



Side 28 Side 29

JUS’T Nr. 02, 2013

«Flow» som undervisningsfilosofi, 
kunnskaps- og læringssyn
Tekst: Avein Kristian Arntzen (førsteamanuensis)

Mange kan oppleve at store deler av studiehverdagen går med til å «stange hodet i 
veggen». Men når det så osmider «løsner», utrettes det plutselig underverker på svært 
kort tid. Man kommer i en slags flytsone. Men hvor kommer egentlig denne flyten fra? 
Førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen deler sine teorier om dette.

«Flow». Mitt første møte med denne forståelsen av læring 
fikk jeg gjennom min interesse for fotball. Jeg leste om læ-
ring gjennom «godfotteorien». Bak denne betegnelsen og ar-
beidsmetoden i norsk fotball finner vi Nils Arne Eggen. Han 
er mest kjent som fotballtrener for Rosenborg fotballklubb 
på 1990-tallet, men har bakgrunn som lærer. som lærer for 
ordblinde elever på Ringve gymnas på 1970-tallet observerte 
han at hvis ordblinde elever fikk perfeksjonere seg i fag de i 
utgangspunktet var gode i, så smittet dette også over på fag 
de behersket dårlig. For å si det med Eggens egne ord fra et 
intervju med Vårt Land 18. oktober 1997: «Kjører du elvene 
på godfoten, da kan de utfolde seg og de blir både doktorer 
og det som verre er.» Det som blant annet ligger bak teorien 
er tanken om at de utfordringer den enkelte stilles overfor 
må stå i et rimelig balanseforhold til vedkommendes ferdig-
hetsnivå til enhver tid, og når forholdene stemmer kommer 
vedkommende i flytsonen. Dette er imidlertid ingen fullsten-
dig forklaring på hva det hele handler om: I den pedagogiske 
litteraturen og forankret i forskningen finner vi, som sagt 
Mihaly Csikszentmihalyi og hans sentrale verk Flow1: «In 
his bestselling book Flow, Professor Csikszentmihalyi explored 
states of ”optimal experience” – those times when people report 
feelings of concentration and deep enjoyment – and showed 
that what makes experience genuenly satisfying is a state of 
consciousness called “flow”.»2

Csikszentmihalyi benytter blant annet sin flow-teori som 
utgangspunkt ved undersøkelse av kreativitet hos personer 
som i særlig grad har bidratt til samfunnsutvikling og kultur. 
Dette gjør han i boken Creativity, og oppsummerer i  kapit-
tel 14 hva han mener vi kan gjøre for å øke kreativiteten i 
våre liv.3 Disse råd i forlengelse av flow-teorien har verdi. 
Og slik Nils Arne Eggen fikk en grunnstamme av fotball-
spillere i flyt-sonen på 1990-tallet, og oppnådde at at disse 
som individer og som team kom på nivå med de beste fot-
ballspillere og fotballag i Europa, slik bør vi stimulere våre 
studenter til å komme i deres flytsone. Vi bør, innenfor vår 
undervisningstid, arbeide for å gjøre studentene kreative, 
samt at de må forstå at deres suksess er avhengig av sam-
spill med andre. Csikszentmihalyis flow-teori gir inspirasjon 
i dette kreativitetsarbeidet og når vi kontinuerlig stiller oss 
spørsmålet: Hvordan vi kan gjøre studentene gode innenfor 
vårt domene?  

Forholdet mellom flow og læring ser vi for eksempel hos 
barn i førskolealderen. De fleste viser sterk vilje til å klare 

praktiske utfordringer uten hjelp av sine foresatte og utfolder 
seg i lek. Jeg antar at det er opplevelsen av flow hos barnet 
som er den sentrale drivkraften for tilegnelse av kunnskap, 
og som er sentral i utviklingen av egenskaper som kreativi-
tet, humor, disiplin, empati, og dømmekraft.4 Når det spe-
sielt gjelder studentene slutter jeg meg til Csikszentmihalyi 
når han sier: «Espesially in the sciences, beginners see only the 
drudgery of the discipline. Teachers rarely spend time trying 
to reveal the beauty and the fun of doing math or science; stu-
dentes learn that these subjects are ruled by grim determinism 
instead of the freedom and adventure that the experts experi-
ence. Not suprisingly, it is difficult to motivate young people to 
master aspects of the culture that seem cold and alienating. As 
a result, knowledge in these areas might become eroded and 
creativity increasingly rare.

So one obvious way to enhance creativity is to bring as much 
as possible of the flow experience into the various domains. It 
is exhilharating to build culture – to be an artist, a scientist, 
a thinker or a doer. All to often, however, the joy of discovery 
fails to be communicated to young people, who turn instead 
to passive entertainment. But consuming culture is never as 
rewarding as producing it.»5

Innenfor mitt domene handler det om å bevisstgjøre studen-
tene om gleden ved å oppdage  og forstå vår juridiske kul-
turarv og at de er deltakere i utviklingen av rettskulturen.6 
studentene vil kunne oppleve flow når undervisningen er 
lagt opp med dette som siktemål.  

1 Mihaly Csikszentmihalyi (1990), Flow. The Psychology of Optimal 
 Experience, Harper Collins Publishers e-books.
2 Sitert fra forlagets omtale på omslaget til Mihaly Csikszentmihalyi 
 (1996), Creativity, HarperCollins Publishers, New York.
3 Mihaly Csikszentmihalyi (1996), Creativity, på s. 343 flg.
4  Se i denne forbindelse Dagens Næringsliv DN Talent 2011 «Dette står 
 ikke på noen timeplan» hvor disse egenskaper trekkes frem.
5 Mihaly Csikszentmihalyi (1996), Creativity, på s. 342.
6 Nils Nygaard, Rettsgrunnlag og standpunkt, 2004, klargjør i denne 
 boken om juridisk metode flere steder betydningen av den juridiske 
 kulturarv. Han skriver for eksempel på side 51 (min kursivering): «Felles 
 rettskultur med utlandet på vedkomande rettsområde kan gi 
 grunnlag for at også utanlandsk nasjonal rett kan vera relevant som 
 rettskjeldefaktor hjå oss. Ikkje som primær rettsheimel, men som 
 bidrag til eller støtte for standpunkt til den norske primære 
 rettsheimelen i høve til det konkrete tilfellet. Det er ikkje fordi 
 utanlandsk rett kjem til uttrykk gjennom lover eller rettspraksis 
 at den kan vera relevant. Det vil vera den felles rettskulturen som er 
 legitimitetsgrunnlaget. I høve til våre granneland vil det såleis måtte bli 
 skilnad mellom dansk og svensk rett på den eine sida og russisk rett på 
 andre.»
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Lovgiverklovnen del II
Tekst: Martin G. Unneberg (student)

Mange ikke-jurister tror at jus er tørt og kjedelig. Dette er en misforståelse. Selv lovgiver 
har humoristisk sans, selv om utslag av den i enkelte tilfeller kan være godt gjemt. I 
lovsamlingen finner man flere eksemplar på at lovgiver har valgt regulere samfunnet på 
komiske måter.

Likhet for loven
«Likhet for loven» er et velkjent prinsipp i norsk rett og 
innebærer at lovene skal gjelde likt for alle. Like kjent er 
nok neppe prinsippets mulige historiske bakteppe.

Likbehandlingsloven (Lov indeholdende visse 
Bestemmelser om Behandlingen af Lig ) inneholder re-
gler om behandlingen av liket til en avdød person. At man 
trenger bestemmelser som regulerer dette er ikke tvil-
somt. Likevel kan det, som tidligere påpekt i denne spal-
ten, være direkte rørende å se hvor langt lovgiver går i å 

beskytte enkelte samfunnsgrupper, døde og som levende. 
Det kan derfor være fristende å antyde at nettopp denne 
loven er den historiske opptakten til det vi i dag kjenner 
som lik(e)behandlingsprinsippet. I dette tilfellet har lov-
giver valgt å beskytte avdøde personer mot utålmodige 
begravelsesbyråer.

Likbehandlingsloven § 2 fastslår at «Intet Lig maa be-
graves ligesaalidt som Kisten over noget Lig maa lukkes 
tidligere end 72 timer efter Døden, med mindre der ved 
Besigtigelse af to voxne Personer er fundet klare tegn 

Selv lovgiver har humoristisk sans.

paa, at Døden er indtraadt, eller der foreligger saadan 
Lægeattest som i § 1 nævnt». Loven opererer her med en 
sikkerhetsmargin på fire døgn før kisten kan lukkes og 
senkes i graven, i tilfelle den antatt avdøde skulle våkne 
opp igjen. Dette gir avdøde personer et lovgiververn som 
mangler sidestykke i norsk rett. statistikk fra de siste 2000 
år viser at det er bare finnes ett kjent tilfelle hvor en per-
son har våknet opp etter døden, han sto opp fra de døde 
tredje dag.  Det er uklart om denne hendelsen er det his-
toriske bakteppet for bestemmelsen.

Regelen må muligens leses i lys av likbehandlingslo-
ven § 4. Der fremgår det at «Opstaar der hos nogen 
Vedkommende før Begravelsen nogensomhelst tvivl om, 
hvorvidt Døden virkelig er indtraadt, skal han sørge for, at 
Læge uopholdelig tilkaldes». Bestemmelsen pålegger den 
som kommer i tvil om en persons død, en umiddelbar 
varslingsplikt til kvalifisert legepersonell. 

tvil om døden virkelig er inntruffet eller ikke, oppstår 
vanligvis først hos den avdøde selv. Dette skjer gjerne ved 
at han noe fortumlet våkner til live og ikke aner hvor han 
befinner seg. Vedkommende plikter således etter likbe-
handlingsloven § 4 umiddelbart og uoppholdelig å tilkalle 
lege for å varsle om oppstått tvil rundt eget dødsfall. Dette 
kan imidlertid synes vanskelig å utføre fra en gjenspikret 
kiste. Brudd på varslingsplikten er ikke straffsanksjonert 
etter loven, men en naturlig dødsstraff fremstår som den 
mest nærliggende konsekvens dersom den innespikrede 
personen ikke får varslet lege eller andre innen begravel-
sen. 

Umyndiggjørelse 
Den tidligere Lov om umyndiggjørelse av 28. november 
1898 ble i 2010 opphevet og erstattet med vergemålsloven. 
Det bør alle tilhengere av rettsstaten prise seg lykkelige 
over. Den tidligere loven åpnet nemlig for en skremmen-
de vid umyndiggjørelsesadgang. 

Etter Lov om umyndiggjørelse § 1 tredje ledd kunne den 
som har fylt 18 år settes under vergemål (umyndiggjøres) 
«naar de ved Drik, spil eller udsvævelser eller iøvrigt ved 
aabenbart uvittig Adfærd forøder eller spilder sit Gods, 
saa at trang opstaar for dem eller deres Familie eller 
maa forudsees at ville indtræde, om de ei sættes under 
Værgemaal». 

Etter bestemmelsen skulle antagelig de fleste jusstudenter 
vært umyndiggjort allerede under fadderuken. Lovgiver 
hadde heldigvis, antakelig med sin egen adferd under stu-
dietiden friskt i erindring, vett nok til å endre loven i tide.

Forargende selskapsnavn
Etter selskapsrettslige regler skal foretaksnavnet meldes 
til Foretaksregisteret ved nyregistrering av et foretak eller 
selskap. I henhold til foretaksnavneloven (Lov om enerett 
til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv.) § 2-7 
kan et foretaksnavn ikke registreres i Foretaksregisteret 
dersom det strider mot §§ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 eller 2-5 i lo-

ven. Et foretaksnavn må etter foretaksnavneloven § 2-5 
«ikke stride mot lov eller være egnet til å vekke forargel-
se». Med ordet «forargelse» tas det sikte på å ramme ord 
og foretaksnavn som man med rimelighet kan forvente 
vekker harme ut fra moralske eller religiøse synspunkter. 
Innholdet i begrepet endres i takt med den til enhver tid 
rådende moral- og samfunnsoppfatning. 

Det er derfor ikke fritt frem for hvilken som helst moro-
klump å registrere foretaksnavn. For eksempel vil det til-
synelatende uskyldige malermesterfirmaet «svart Maling 
– maler også i andre farger As» og (seddel)renseriet ”Hvit 
Vask og Rens As” inneha foretaksnavn som vil være eg-
net til å vekke forargelse hos henholdsvis skatteetaten og 
Økokrim. Videre har man eksempler fra praksis hvor en 
abbreviasjon av foretaksnavnet direkte eller indirekte har 
angitt hvorvidt foretaket sier seg villig til å betale merver-
diavgift eller ikke. Derfor har både «RILuM As» (rett i 
lomma uten moms As), «RIF As» (rett i fóret As) måttet 
avvises under henvisning til foretaksnavneloven § 2-5. 

Vinbeskatning
En vanlig påskjønnelse til gjesteforelesere som besøker 
fakultetet er en flaske god vin. selv om man må anta at de 
fleste forelesere og studenter betaler sin skatt med glede, 
kan slike gaver likevel sette foreleseren i en beklemt situa-
sjon. 

Etter forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skat-
teloven (FsFIN) § 5-15-1 regnes gaver i ansettelsesforhold 
som skattepliktig inntekt når gaven består i verdier som 
overstiger kr 8 000,-. som kjent varierer parametere for 
hva en vinflaske er verdt. Rett kjøper vil kunne være villig 
til å betale store summer for rett vinflaske.

Det er omsetningsverdien ved videresalg av gjenstanden, i 
dette tilfellet  vinflasken, som er avgjørende. Det er imid-
lertid forbudt for privatpersoner uten bevilling å omsette 
alkohol, jfr. alkoholloven § 1-4a. 

skal foreleseren etter avsluttet forelesningsrekke utføre 
borgerplikten og gladelig betale sin skatt, må han derfor 
først forsøke å selge vinflasken (til for eksempel tørste stu-
denter) for å kunne sondere flaskens markedsverdi. Dette 
er i seg selv forbudt, da forsøk på forseelse av loven er 
straffbetinget med bøter eller fengsel på inntil seks må-
neder, jfr. alkoholloven § 10-1. Videre vil markedsverdien 
antagelig være høyere dersom han forsøker å selge den til 
en person under 18 år, som er avskåret å erverve alkohol i 
butikk med bakgrunn i gjeldende alkoholreglement. 

Foreleseren står således automatisk overfor valget mellom 
å risikere straff for enten skatteunndragelse eller brudd på 
alkoholloven. En situasjon som paradoksalt nok fremstår 
som lite festlig, hensett vinflaskers velkjente virkning på 
lystige lag.

Første del av Lovgiverklovnen kan du lese i Jus’t nr. 1 2012.
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ØL
Tekst: Ole Nikolai Tellemann Hemnes (student). Foto: Bjørn Løtveit (student)

Siden vi drikker så mye øl, er det greit å kunne litt om det. Denne artikkelen gir en liten 
innføring.

Den gjennomsnittlige nordmann drikker omtrent 59 liter 
øl i året (per 2011). til vår skam er dette 9 liter mindre 
enn danskene. takk og lov for at vi i det minste slår söta 
bror med 10,8 liter!

Ølet og lovene
under den tyske reinheitsgebot (renhetsloven) av 1516 var 
det kun vann, maltet korn og humle (en bitter plante) som 
var tillatte ingredienser i øl. Da ølbryggerne etter hvert 
ble oppmerksomme på at det er gjær som lager alkohol i 
ølet (ved å spise stivelsen/sukkeret i kornet) ble også dét 
tillatt som tilsetning. Loven gjaldt i Norge fra 1912, men 
ble opphevet i 1994 på grunn av Eu-rettens forbud mot 
handelsrestriksjoner (alle store norske pils-bryggerier føl-
ger den frivillig likevel, jf. øl-boksene deres).

Nettopp fraværet av streng regulering av øl-produksjon 
og –salg er viktig for øl-mangfoldet. I forhold til vinpro-
duksjonen, som gjerne er helt gjennomregulert (i hvert 
fall i den grad gamle vinlover klarer å holde tritt med 
nye produksjonsmetoder), er ølproduksjon helt bonanza. 
Bryggemesterne (særlig de på mikrobryggeriene) er ofte 
veldig kreative på grunn av det rommelige armslaget. Av 
og til i overkant kreative – hva med et tabasco- og bacon-
preget mørkt øl med en distinkt lukt av cigarrøyk, sjoko-
lade og pepper? I ølverdenen er det litt av hvert for enhver 
smak.

I Norge finner vi flesteparten av disse spesielle (og ofte 
fantastiske) mikrobryggeri-ølene på polet, fordi de gjerne 
har mer enn 4,75 % alkohol. Men hvorfor ble grensen i 
sin tid satt til akkurat 4,75 %? Det har sammenheng med 
at de tsjekkiske og tyske pilsnerne oftest har rett over 5 % 
alkohol. Litt forenklet fører dette til at de ikke kan selges i 
butikk, som er en stor ulempe med tanke på salgsvolum. 
En enkel og snedig snik-proteksjonistisk regulering, til 
stor fordel for norske pils-produsenter.

Øltypene
Helt grunnleggende deler man øl inn i over-, under- og 
spontangjæret øl. 

Gjæren i overgjæret øl (typisk kalt ale) virker ved rundt 
20º. Gjæren lar det bli igjen en masse aromastoffer i ølet 
(for det meste estere), som gir ølet en tydelig fruktighet 

(banan, melon, maiskolbe, aprikos og annet). For eksem-
pel Brown Ale og Wit.

I undergjæret øl (ofte kalt lager-øl) virker gjæren på rundt 
10º. Gjæren i undergjæret øl gjør mer eller mindre rent 
bord, og forlater nesten kun alkohol. Ofte blir ølet for-
holdsvis lett, med tydelig humlepreg (bitterhet), tørrhet 
(ingen sukker) og maltpreg (kornsmak). Pils er undergjæ-
ret, det samme er bayer og bokkøl som er mye mørkere 
enn pils.

spontangjæret øl er et veldig smalt produkt. Jeg nevner 
det kun fordi det er på vei opp i resten av verden (dvs 
usA), som vil si at det trolig vil stige i popularitet her i 
Norge de neste årene. 

Denne øltypen blir ofte kalt sur-øl, og det med rette. Det 
virker som om noen har skviset ti sitroner i ølet ditt. 
Noen sur-øl er litt like oransjevin eller noen typer hvitvin. 
Denne øltypen blir gjæret, ja, spontant – altså uten kul-
tivert gjær. Dette betyr at bryggeriet rett og slett pumper 
det ugjærede ølet (vørteren, nå rett etter koking i proses-
sen) opp i et grunt basseng på loftet i bryggeriet og åpner 
vinduene (eller annet åpent sted hvor ’ville’/utemmede 
gjærkulturer kan komme til). Og inn vinduene kommer 
det diverse mikrober, og noen av disse mikrobene vil være 
gjær-sopp. Vips – alkohol. 

spontangjæret øl lages først og fremst av noen få produ-
senter i Belgia, da under navnet lambic (som blir til geu-
ze). For øvrig er en del av disse produsentene er lokalisert 
i nærheten av myrlandskap for ekstra mikrobe-goodness. 
Noen av produsentene vasker produksjonslokalene svært 
sjeldent fordi det ville forstyrret den ville gjæren. Disse 
gutta tar øl seriøst. Og resultatet er solid!

Innenfor disse tre hovedkategoriene finnes det utallige ty-
per øl. Et hovedskille innad i kategoriene går ved andelen 
mørkbrent malt som brukes i ølet (selv om nesten alt øl 
har mest lyst malt, også om ølet er helt svart). Hvor mørkt 
dette maltet er brent og hvordan type korn maltet er laget 
av spiller selvfølgelig også stor rolle.

Jeg vil ikke gjøre noe forsøk på å liste de utallig mange 
forskjellige øltypene. Det holder å si at det i Finland finnes 

sahti-øl som krydres med einebær og filtreres gjennom 
kvister, mens det i Alaska lages mørkt gresskarøl som la-
gres på eikefat. Med andre ord er det mye rart!

Forøvrig er det mange øl som har ordet ”imperial” foran 
typenavnet (”imperial porter”). Det betyr ikke annet enn 
at produsenten har puttet i mer av godsakene som kjen-
netegner øltypen, slik at ølet blir kraftigere og gjerne mer 
alkoholsterkt.

Digge øltype-tips
Generelt er det ikke så vanskelig å smake på øl og finne 
de gode. Let etter lukt av malt (kan vises gjennom hav-
rekjeks, karamell, lakris, kaffe), krydder eller urter (ko-
riander, nellik, muskat, pepper, timian, you name it) og 
fruktighet (appelsin, tørket frukt, banan, pære…). Et 
hovedpoeng er at ølet skal lukte sunt, ikke syntetisk. Hva 
det lukter er egentlig ikke så farlig, så lenge man liker det. 

Ettersmaken skal sitte en stund (helst mer enn 6 sek-
under), og man vil gjerne ha en viss smaksintensitet på 
ølet. Merk at utseende ikke har noe å gjøre med ølets kva-
litet. Konsistensen er heller ikke avgjørende, så lenge det 
virker behagelig.

Pale Ale, evt IPA (India Pale Ale): Overgjæret med mye 
humle. Humlen gir kraftig bitterhet (fra alfa-syre) og ut-
preget og intens fruktighet (fra aromaoljene i humlen). 
IPA har enda mer humle enn Pale Ale. Historisk er be-
grunnelsen for de store humle-mengdene i IPA at ølet 
skulle overleve turen fra Vesten til India (humle virker 
konserverende). Et konge alternativ til pils! Ethvert ute-
sted med respekt for seg selv har minst en Pale Ale og en 
IPA.

trappist-øl: Øl laget i et kloster av trappist-munker (først 
og fremst i Belgia). trappist-øl er ikke egentlig en øltype, 

idet munkene kan lage hva de vil (sånn cirka). tradisjonelt 
lager de typene ”dubbel” eller ”trippel” (eventuelt ”qua-
druppel”, som er en slags dobbel ”dubbel”). trappistene 
preges ofte av sunn brun banan, nøtt og så videre (ølet, 
ikke munkene). De er smaksintense og har oftest god 
konsentrasjon (som er bra). som regel et sikkert valg, si-
den munkene er svært opptatt av kvaliteten på ølet sitt. 
trappistene er ofte enkle å matche med mat.

Wit: En uklar (ikke gjennomsiktig) og overgjæret øltype. 
Ofte lett og veldig fruktig, gjerne med citrus, koriander og 
malt-preg. sommerøl!

Porter: Nesten sort i fargen (en del mørkt malt, med andre 
ord) og overgjæret. typisk preget av kaffe, sjokolade og 
noe karamellaktig eller sødmefullt. Det er mye variasjon i 
sødmegrad og humlebitterhet mellom de enkelte portere. 
Du kan også få kraftigere portere, se etter ”imperial” eller 
”baltic” prefiks. Portere er tilnærmet like stouts.

Prisene
I tromsø er pils på byen dyrt. Pils i butikk er ikke rasende 
billig det heller. Derfor er mye value å hente på å prøve ut 
noe nytt! Det skal også sies at et øl i absolutt verdensklasse 
ikke trenger koste mer enn 120-160 kroner for en flaske, 
og du får kjempebra øl for 35-90 kroner uten problemer. 
skal du ha vin i verdensklasse må du ut med minst 600-
700 kroner. For den virkelige connoisseur når øl pristop-
pen på rundt en del hundrelapper (bortsett fra svært spe-
sielle situasjoner/produkter). For vin og sprit, derimot, 
kan man trygt si at prisene kan bli astronomiske.

så er det jo et poeng at kvalitet er å foretrekke fremfor 
mengde. De fleste har vel fokusert litt for mye på sistnevn-
te i ny og ne, med blandet eller dårlig resultat og en solid 
hangover. så hvorfor ikke prøve noe kult øl neste gang du 
skal ut?
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Faddersjefens 
siste ord
Tekst: Tord Pedersen (student). Foto: Katarina Torrissen (student).

Det har vært en heidundrende pagstart på høstsemesteret for både faddere, fadderbarn 
og øvrige berørte. Nå er det over for denne gang, og faddersjef Tord Pedersen takker 
for seg.

Kjære, fadderbarn og jusstudenter v/Det Juridiske Fakultet 
i Tromsø!

Fadderuka for fadderbarn og faddere ved universitetet i 
tromsø er over. For min egen del er det vemodig, men 
samtidig litt godt å komme tilbake til en «normal» hver-
dag. Jeg taler på vegne av 
meg selv og fadderne ved 
å si at fadderuka tærte på 
kreftene våre, men jaggu var 
det utrolig morsomt! Vi har 
blitt kjent med mange flotte 
mennesker som vi ser frem 
til å studere sammen med de 
kommende årene. Jeg er sik-
ker på at vi får oppleve mye 
gøy sammen. All honnør til 
fadderbarna for deltakelsen 
i fadderuka!

Vi har hatt et variert program som inkluderte blant an-
net fotballkamp på Alfheim stadion, rebusløp på campus, 
jussfester på Compagniet og Hawk og lysløypa i sentrum. 
Fadderuka er utrolig viktig i jussmiljøet. Mitt ønske er at 
jusstudentenes fadderuke skal videreutvikles enda mer i 
årene som kommer. Det skal ikke være noen tvil om at 
vi har det desidert beste fadderopplegget på universitetet.

Alle fadderne på laget mitt har gjort en fantastisk innsats 
for fadderbarna i fadderukene. Fadderne har stått opp tid-
lig om morgenen for å vekke fadderbarna slik at de kom 
seg opp til det obligatoriske møte dagen etter velkomst-
møte. Fadderne har sendt ut sMser i hytt og pine for å in-
formere om sosialisering, aktiviteter og diverse. Fadderne 
har arrangert vorspiel og vært med og festet med fadder-

barna. Fadderne har tilrettelagt på best mulig måte for å 
gi fadderbarna en god start på studiet. Fadderne dette året 
fortjener mye applaus og ros.

selv om fadderuka er over, 
står ikke det enkelte fadder-
barn, eller 1. avdelingstu-
denten som vi burde kalle 
dem fra nå av, helt alene på 
egne ben. Mange har stiftet 
gode vennskap i fadderuka. 
Vennskap som man vil dra 
nytte av gjennom studiet, og 
kanskje til og med resten av 
livet. Hold på båndene som 
allerede er stiftet, og utvikle 

dem enda mer. Det sosiale på jusstudiet vil garantert gi 
positive utslag på det faglige. Og for all del, de kontaktene 
dere fadderbarn har stiftet med studenter på de øvrige av-
delingene må dere utnytte for alt det er verdt. Det gjelder 
både i faglige og i sosiale sammenhenger.

til sist vil jeg ønske alle sammen masse lykke til i det kom-
mende studieåret. Vi har mye spennende å se frem til!

Med vennlig hilsen

Tord Pedersen
Faddersjef / Styremedlem
Juristforeningen i Tromsø

”Hold på båndene som allerede 
er stiftet, og utvikle dem enda 

mer. Det sosiale på jusstudiet vil 
garantert gi positive utslag på det 

faglige.”

Tromsø er Norges 
klamydiahovedstad, og det er derfor 
viktig ikke å spre bena for ofte. 
Enkelte blir likevel litt for ekstreme i 
motsatt retning.

Jentene forklarer hva de fant da de 
åpnet buksesmekken på guttene 
de dro med seg hjem kvelden før. 
Enkelte var mindre heldige enn 
andre. The human centipede (light).

«Unnskyld, er dette veien til det nye 
havrettssenteret?»

Første avdeling er allerede godt 
i gang med havrettsforskningen. 
Praksis først, teori etterpå.

Som kjent er det ikke bare havrett 
det forskes på i Tromsø. Det er også 
mange som forsker på kvinnerett.
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Å skrive praktikumsoppgaver
Tekst: Kristian Fredheim (student)

I løpet av jusstudiet kommer du til å skrive mange praktikumsoppgaver og teorioppgaver. 
Formålet med denne artikkelen er å gi noen tips til skriving av praktikumsoppgaver. 

1. Innledning

1.1 Kort om oppgaveformene
Jeg har gjennom å ha vært student på første avdeling samt 
å ha vært begynnerkollokvieleder for studenter på første 
avdeling, fått erfare at det å skrive oppgaver på metodisk 
korrekt måte kan fremstå som svært vanskelig. Adressaten 
for artikkelen er først og fremst studenter på første avde-
ling, men jeg håper at også andre studenter kan få glede 
av dette.

På stort sett hver eksamen møter du praktikumsoppgaven 
og/eller teorioppgaven. Det er således viktig å trene på 
disse typene av oppgaver og man bør trene regelmessig. 
Eksamen er en test i hvordan du behersker disse oppga-
veformene og ikke hvor mange timer du har tilbrakt på 
lesesalen.

1.2 Juridisk metode og rettskildelære
Juridisk metode eller juridisk metodelære er definert som 
læren om hvordan man resonnerer, og hva man bygger 
på, når man skal ta stilling til rettslige spørsmål. På jus-
studiet er man ikke innom alle rettsområder (heldigvis). 
Den juridiske metoden er universal, slik at den kan be-
nyttes til å løse ethvert rettslig spørsmål på ethvert retts-
område. Den juridiske metode står svært sentral på jus-
studiet, ettersom det er denne som er avgjørende for din 
eksamensbesvarelse. Den juridiske metode er imidlertid 
svært sentral i arbeidslivet også, ettersom dette er den fel-
les plattformen for jurister. 

Av plasshensyn (og for å blidgjøre redaktøren) har jeg 
dessverre ikke mulighet til å gå inn på de ulike rettskilde-
faktorene og rettsprinsippene, som er styrende for den ju-
ridiske metoden. Dette vil dere få en innføring i gjennom 
begynnerkollokvieundervisning, undervisningen i ex.fac, 
oppgavegavegjennomganger, mv. 

Det er ikke mulig å gi en fasit for hvordan man skal skrive 
praktikumsoppgaver. Dette skyldes at det finnes mange 
forskjellige tilnærminger til en praktikumsoppgave samt 
at oppbygningen avhenger av hvilket spørsmål man skal 
ta stilling til. Det er likevel noen fellestrekk hva angår 
oppbygning og struktur i en slik oppgave, og det er disse 
jeg etter beste evne skal forsøke å redegjøre for. til opplys-
ning er det ikke meningen at man skal beherske den ju-
ridiske metode fra første dag. Denne vil utvikle seg gjen-

nom studiet og arbeidslivet. Det er således ingen grunn 
til fortvilelse dersom man ikke behersker denne med det 
første – det er helt vanlig.

2. Praktikumsoppgaver

2.1 Hva er en praktikumsoppgave?
I praktikumsoppgaver er det meningen at man skal an-
vende den teoretiske jussen på praktiske situasjoner. Man 
skal vise oppgaveretter/sensor at man behersker praktiske 
oppgaver. For at man skal lykkes med dette, må man ha 
forstått jussen. Ved praktikumsoppgaver er de faktiske 
forhold beskrevet på noen sider. Man skal kort og godt 
besvare de rettslige spørsmålene som faktum reiser. 

Praktikumsoppgaven er både en test i å finne frem til hva 
partene krever, på hvilket grunnlag de krevet det, hvilke 
juridiske problemstillinger dette reiser, og så anvende den 
juridiske kunnskapen man har ved å drøfte og konklu-
dere.

2.2 Les faktum godt
• Les oppgaveteksten grundig, og les den flere ganger. 

Begrunnelsen for dette er at man må ha klart for seg 
partenes påstander og anførsler før man begynner å 
skrive. I tillegg skal faktum brukes aktivt i drøftel-
sene. Det blir fort en veldig kjedelig og pinlig affære 
dersom eksamen går dårlig som følge av at man ikke 
har lest faktum godt nok.

2.3 Disponering av oppgaven
• Du er halvveis dersom du har laget en god disposi-

sjon. Det er flere gode grunner til å disponere opp-
gaven godt. Blant annet får man skilt ut partenes 
påstander og anførsler, samt i hvilken rekkefølge 
man skal behandle de rettslige spørsmål faktum rei-
ser. Ved skriving av øvingsoppgaver har man relativt 
god tid til å disponere og skrive oppgaven. På ek-
samen har du mellom seks og åtte timer til rådig-
het. Det vil således være av stor verdi på eksamen 
å kunne lage en god disposisjon. I det følgende vil 
jeg komme med noen tips til disponeringen av opp-
gaven.

• Klargjør og systematiser partenes påstander og an-
førsler. I en praktikumsoppgave skal man besvare 
alle anførslene til partene. I en praktikumsoppgave 
skal man vie plass og tid til tvilsomme påstander. 
Man skal ikke skrive side opp og side ned om ting 
som er selvfølgelig og som kan besvares med noen 
få setninger. 

2.4 Strukturen i en praktikumsoppgave
som ovenfor nevnt finnes det ingen eksakt mal 
for hvordan man skal skrive praktikumsoppgaver. 
Praktikumsoppgaver skal imidlertid struktureres på en 
bestemt måte. Det er således viktig at man passer på at 
besvarelsen inneholder følgende punkter:

• Kort innledning: start gjerne med å si hvem som 
er partene i tvisten og hva tvisten gjelder. Dette 
skal gjøres svært kort. Man kan for eksempel skri-
ve: Partene i tvisten er Peder Ås og Marte Kirkerud. 
Tvisten gjelder krav om skjevdeling. 

• Hovedproblemstilling: På første avdeling er ho-
vedproblemstillingene som regel nevnt i faktum. 
Fra andre avdeling og oppover må man iden-
tifisere dette på egen hånd. Dersom hovedpro-
blemstillingen er nevnt i oppgaven, kan du bare 
bruke denne. Poenget er at man må reise pro-
blemstillingen tidlig i besvarelsen. For eksempel: 
Hovedproblemstillingen er om Peder Ås kan kreve 
hytten i Lillevik skjevdelt, jf. ekteskapsloven § 59.

• Rettslig grunnlag/tolkning: Dersom man skal 
vinne frem med en påstand, må man ha et rettslig 
grunnlag for dette. Du skal anvende rettskildefak-
torene (lovtekst, forarbeider, rettspraksis, osv.) for 
å finne riktig rettsregel. Dersom vi holder oss til 
samme eksempel som nevnt ovenfor, er det retts-
lige grunnlag for å kunne kreve skjevdeling av ver-
dier ekteskapsloven § 59. Man kan for eksempel 
definere det rettslige grunnlag på følgende måte: 

Utgangspunktet i norsk rett er at ektefellenes sam-
lede formue skal deles likt, jf. ekteskapsloven § 58 
første ledd. Det er imidlertid gjort unntak fra dette i 
ekteskapsloven § 59 første ledd, hvor det bestemmes 
at verdien av formue som ”klart kan føres tilbake 
til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble 
inngått eller senere ervervet ved arv” eller ”ved gave 
fra andre enn ektefellen”, kan kreves holdt utenfor 
delingen.

Etter dette skal de tilgjengelige rettskildefaktorene 
tolkes. Her skal man alltid starte med lovtekst og 
tolke denne ut fra en naturlig språklig forståelse. 
Ved anvendelsen av ekteskapsloven § 59 må man 
klarlegge hva som ligger i lovens uttrykk ”klart kan 
føres tilbake til”. En naturlig språklig forståelse av 
dette kan for eksempel være at verdiene må være i 
behold på skjæringstidspunktet. Deretter går man 
videre til forarbeider, rettspraksis, juridisk teori, 
mv. Etter at man har tolket rettskildefaktorene, kan 
man gjerne si hvilken retning dette trekker i. For 
eksempel: Dette trekker i retning av at Ås kan kreve 
hytten skjevdelt eller dette tilsier at Ås ikke kan kre-
ve hytten skjevdelt.

Et godt tips er å trekke ut det relevante fra rettskil-
defaktorene og sitere disse i besvarelsen. På denne 
måten viser man sensor at man bruker rettskildene 
aktivt og dette vil du få belønning for. 

• Formuler underproblemstillinger: Etter at man 
har utledet en rettsregel ut fra de relevante retts-
kildefaktorene, må man formulere underpro-
blemstillinger. Disse er ikke nevnt i faktum. Her 
bør man knytte aktuelt kriterium i lovtekst (eller 
i annet rettslig grunnlag) sammen med faktum. 
Ekteskapsloven § 59 inneholder alternative vilkår, 
jf. ”eller”. Det vil si at det er tilstrekkelig at ett av 
vilkårene er oppfylt for at man skal få medhold i et 
krav om skjevdeling. For eksempel: 

Kan verdien av hytten ”klart føres tilbake til” midler 
som Ås hadde da ekteskapet ble inngått?

Kan verdien av hytten ”klart føres tilbake til” midler 
som Ås senere har ervervet ved arv?

Kan verdien av hytten ”klart føres tilbake til” mid-
ler som Ås har mottatt ved gave fra andre enn 
Kirkerud?

I andre tilfeller har bestemmelsen kumulative vil-
kår, ofte markert med ”og”. Det vil si at alle vilkår 
må være oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre. 
Da må man reise og besvare alle vilkår for å kunne 
konkludere på problemstillingen. Et eksempel er 
vilkårene for at et testament skal være gyldig opp-
rettet, jf. arveloven § 49. Her må alle vilkårene i 
bestemmelsen besvares bekreftende for at testa-
mentet skal være gyldig opprettet. Metodisk er det 
hensiktsmessig å behandle et og et vilkår. Man bør 
således delkonkludere (om vilkåret er oppfylt eller 
ikke) før man går videre til neste vilkår.
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• Drøftelse/subsumsjon: Du skal anvende rettsrege-
len som du kommer frem til på de relevante deler 
av faktum (subsumere). Du er dommeren som skal 
se partenes argumenter, ikke advokaten som skal 
prosedere klientens sak. Her er det viktig å få til 
balanserte drøftelser, hvor man ser saken fra beg-
ge sider (pro/contra-drøftelse). Her kan det være 
lurt å begynne med de argumenter fra faktum 
som ikke danner grunnlaget for konklusjonen. 
Begrunnelsen for dette er at konklusjonen ikke 
skal komme som et sjokk på sensor. Bruk gjerne 
formuleringer som ”på den ene siden”, ”på den an-
nen side”, osv.

• Konklusjon: Konklusjonen skal være klar, kort og 
endelig. Det vil si at man aldri skal drøfte i eller 
etter en konklusjon. Konklusjonen skal være et 
direkte svar på hovedproblemstillingen. Dersom 
hovedproblemstillingen er om Peder Ås kan kreve 
hytten i Lillevik skjevdelt, vil konklusjonen enten 
være: 

Konklusjonen er at Peder Ås kan kreve hytten i 
Lillevik skjevdelt. 

Konklusjonen er at Peder Ås ikke kan kreve hytten i 
Lillevik skjevdelt.

3 Avsluttende tips

• skriv godt norsk og unngå skrivefeil. Les gjennom 
besvarelsen før du leverer denne inn for å luke bort 
skrivefeil. Man skal skrive så enkelt som mulig. En 
feiltakelse blant nye studenter er at man skal skrive 
avansert ved å bruke ord som hører 1800-tallet til. 
Dette er en myte som jeg kan avlive en gang for 
alle. Den studenten som evner å forklare og frem-
stille en komplisert problemstilling på en enkel 
måte, vil få belønning for dette. Du imponerer in-
gen med avanserte ord, heller tvert imot.

• Det kan være fristende å krydre språket med ord-
spill eller andre humoristiske bemerkninger. Dette 
er sjelden vellykket på eksamen. unngå uttrykk 
som ”over bekken etter vann” og ”som julekvelden 
på kjerringa”. 

• unngå forsterkede adjektiv og moraliserende ut-
trykk. For eksempel egner forsterkede uttrykk som 
”kjempe” eller ”åpenbart” seg ikke i besvarelser. 
spesielt gjelder dette dersom man har brukt mye 
tid og plass på en drøftelse, for å avslutte det hele 
med at det er ”åpenbart at Ås ikke kan kreve skjev-
deling”. Dersom noe er åpenbart, så skal man ikke 
vie mye tid eller plass til dette. Det samme gjelder 
moraliserende uttrykk. Ikke skriv at ”det var dumt 
gjort av Peder Ås å stjele bilen til Lars Holm”.

• Ikke bruk ”jeg” i teksten. En praktikumsbesvarel-
se skal være så objektiv som mulig. Det er retts-
lig irrelevant at du personlig måtte mene Marte 
Kirkerud skal ha den daglige omsorgen for barna. 

• Bruk gjerne overskrifter og avsnitt aktivt. Dette 
gjør at besvarelsen blir mer oversiktlig og lettere 
for sensor å lese.

• Ikke spekuler i faktum. Man skal holde seg innen-
for det faktum som man har fått utdelt. 

• Hold deg innenfor hovedproblemstillingene. Det 
er disse som skal besvares. Det kan fremstå som 
fristende å skrive om emner som grenser til pro-
blemstillingen, men dette er sjelden vellykket på 
eksamen. Videre er det ikke om å gjøre å skrive 
den lengste besvarelsen. skriv så kort som mulig. 
Omfattende utredninger er et tegn på faglig usik-
kerhet, som vil medføre trekk ved karakterfastset-
telsen.

• sørg for at det er flyt i teksten. Les gjennom besva-
relsen høyt for deg selv eller andre før du leverer 
den inn. Momentene som nevnt ovenfor skal ikke 
brukes som overskrift i besvarelsen. Eksempel: 

Ikke skriv:

Hovedproblemstilling: Kan Peder Ås kreve hytten 
i Lillevik skjevdelt?

Rettslig grunnlag: ekteskapsloven § 59.

skriv: 

Hovedproblemstillingen er om Peder Ås kan kreve 
hytten i Lillevik skjevdelt?

Det rettslige grunnlag er ekteskapsloven § 59. 

• Øvelse gjør mester. Øv regelmessig på å skrive 
oppgaver. Et minimum bør være at man leverer 
inn øvingsoppgavene. Dette er et valgfritt tilbud 
fra fakultetet til studentene. Her får du forhåpent-
ligvis gode tilbakemeldinger på din besvarelse. 

ONSDAG
Latin Nite fra kl. 20:30
DJ og studentpriser

TORSDAG
Vinkveld fra kl. 20:30
Studentpriser

FREDAG OG LØRDAG
Meget hyggelige studentpriser 
frem til kl. 24:00
 
GOURMETRESTAURANT
En av Tromsøs beste gourmetrestauranter.
Anbefales dersom du har noe du 
ønsker å feire, for eksempel eksamen, 
bursdager, m.m.
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Fotballens overgangsregler
Tekst: Mats André Aas (praktiserende jurist)

Fotball er big business. Kjøp og salg av spillere er den største businessen av alle fotballens 
businesser. Siden 1. juni 2012 har de 20 klubbene i den engelske toppdivisjonen kjøpt 
unge menn for ca. 6 millioner kroner. Mats André Aas skrev masteroppgave om fotballens 
overgangsregler, og deler i denne artikkelen noen av funnene.

temaet for masteroppgaven er ikke å diskutere hvorvidt 
kjøp og salg av fotballspillere er menneskehandel. At 
fotballspillere skifter arbeidsgiver er helt normalt, det er 
akseptert av supportere og samfunnet generelt. De ube-
gripelig høye summene hver av disse fotballspillerne 
verdsettes til, og lønnen de betales, er kanskje ikke like 
akseptert. Men det får bli en annen diskusjon.

temaet for oppgaven er derimot å gjøre en analyse av 
fotballens overgangsregler slik de foreligger i 2013, holdt 
opp mot den banebrytende Bosmandommen fra Eu-
domstolen i 1995. Dette innebærer at ikke samtlige over-
gangsregler vil analyseres, da det ville blitt for omfattende 
selv for en bok i flere bind. De regler som vil bli analysert 
er de som kan ses i sammenheng med Bosmandommen 
og dennes ettervirkninger.

Nettopp Bosmandommen vies stor plass. Dommen slo 
fast at fotballspillere i Eu, som arbeidet ut kontraktstiden 
i sin klubb uten at ny kontrakt ble signert, hadde rett til 
å gå vederlagsfritt til en annen klubb etter kontraktens 
utløp. tidligere hadde klubbene mulighet til å nekte spil-
lere å forlate klubben ved kontraktens utløp. Jean-Marc 
Bosman ble sågar ilagt ett års karantene fra sin egen klubb 
etter at kontrakten utløp sommeren 1990, fordi han nek-
tet å signere ny – og heller ønsket å skrive under for en 
annen klubb.

Bosmandommen slo også fast at fotballforbundene ikke 
lenger hadde anledning til å sette øvre grense på antall 
utenlandske spillere på lagene. Helt til 1995 hadde Norges 
Fotballforbund praktisert en øvre grense på to utenland-
ske spillere per lag. I 1999 ble Chelsea den første engelske 
klubben som stilte til kamp uten en eneste engelskmann 
eller ire på laget.

Konsekvensene av Bosmandommen ble at klubbene 
signerte lengre kontrakter med sine spillere, av frykt 
for at de skulle forlate gratis ved kontraktens utløp. 
samtidig oppdaget klubbene at de lettere kunne få tak 
i spillere gratis som følge av dommen. Den første store 
”Bosmanovergangen” var steve McManamans overgang 
fra Liverpool til Real Madrid sommeren 1999. Enda stør-
re oppstuss fulgte da tottenhams kaptein sol Campbell 
gikk gratis til deres bitre rivaler Arsenal i 2001. I den se-
nere tid har «Bosmanspillere» blitt sett på med blandet 

entusiasme. selv om de kommer gratis fra sin tidligere 
klubb, kompenserer ofte kjøpende klubb for dette ved å gi 
spilleren høyere lønn og en pen engangssum for å signere, 
såkalt «sign-on-fee».

At klubbene signerte lengre kontrakter med spillerne 
sine, kombinert med en voldsom økning i inntekter for 
fjernsynsrettigheter til kamper, førte til at man nådde en 
topp i overgangssummer rundt årtusenskiftet. Zinedine 
Zidanes overgang fra Juventus til Real Madrid i 2001for 
rundt 600 millioner kroner er fortsatt – etter inflasjons-
justeringer – den nest dyreste noensinne, bare slått av 
Cristiano Ronaldos overgang fra Manchester united til 
Real Madrid for ca. 800 millioner kroner i 2009.

Poenget med å skrive en masteroppgave om fotballens 
overgangsregler er å finne ut om Bosmandommen gjel-
der i like stor grad i dag. Ved første øyekast gjør den nok 
det, spillere kan jo fortsatt forlate klubben sin gratis ved 
kontraktens utløp. samtidig har det internasjonale fot-
ballforbundet FIFA og de nasjonale fotballforbundene, 
som NFF, tatt grep. Blant annet er det innført regler om 
at alle klubber må ha et visst antall «egenutviklede spil-
lere». Dette innebærer at en spiller har vært i klubben i 
minimum tre år i perioden fra han var 15 til han fylte 21. 
Konsekvensen av dette er at klubbene ikke står like fritt til 
å kjøpe hauger av utenlandske spillere eller spillere som er 
oppfostret og har blitt gode i andre klubber.

Et annet grep forbundene har tatt er å innføre regler om 
utdanningskompensasjon. Dette innebærer at den eller de 
klubbene spilleren oppholdt seg i fra han var 12 til han var 
21 har rett på kompensasjon for den «fotballutdanning» 
spilleren fikk i deres klubb.

Mats André Aas

EKSPLOSJONSARTET: Til tross for 
at studentene i mastergangen på 
plan 3 har fått streng beskjed om 
å lukke vinduene ved brann, var 
det flere eksempler på vidåpne 
vinduer. Kontorkapteinen la seg 
senere paddeflat med ansiktet 
ettertrykkelig ned i asfalten utenfor 
Mix-kiosken, og beklaget sin 
pliktforsømmelse. (Illustrasjonsfoto 
inspirert av hvordan det kunne ha 
gått)

Det sies at dersom biblioteket i Alexandria ikke hadde 
brent ned i år 47 før Kristus, ville man med sannsynlighet 
i dag ha kunnet bo på månen. Det virker likevel ikke som 
fakultetet er videre bekymret for at PJ-biblioteket skal 
brenne ned. Dette til tross for at PJ åpenbart er det mest 
brannfarlige rommet av alle rommene i teorifagsbygg 4 
– 6. 

Da brannalarmen på fakultetet med sine ulende sirener 
gikk av mandag 2. september var det på PJ-biblioteket 
ingen som fikk med seg den paniske dramatikken som 
(egentlig ikke) utspilte seg i gangene utenfor. I tillegg 
observerte redaksjonen utenfor at opptil flere, blant an-
net fakultetsansatte, gikk inn i den angivelig brennende 
bygningen før faren var deklarert som over. Om dette var 
et heltemodig forsøk på å redde noe eller noen, er ennå 
uklart. Alt godteri som studenter hadde etterlatt på lese-
salene var imidlertid borte da de kom tilbake.

Dine hus og 
fakulteter  
brenner!

Tekst: Martin G. Unneberg (student). Foto: Bjørn Løtveit (student)

«Det kunne gått riktig så ille!»

PÅRØRT: Evakueringssjefene 
på fakultet leser gjennom det 
redaksjonen antar er lister over 
pårørende de er nødt til å kontakte i 
forbindelse med brannen.
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Lektor Hansen anbefaler
Tekst: Jonas Hansen (universitetslektor)

Kollokvium – eksamensrettet sokratisk dialog

som ny student på universitetet, vil man raskt merke at 
fremgangsmåten for å tilegne seg nødvendig fagkunn-
skap, skiller seg fra grunnskolen og videregående opplæ-
ring. Det skal leses og skrives mer, og det forventes høyere 
kvalitet på det som leveres. ukritisk sprenglesing av se-
kundærkilder vil svært sjelden medføre tilstrekkelig for-
ståelse av læringskravene i fagplanen til de ulike fagene. 

En erfaring mange deler, er at den mest ressursbespa-
rende og effektive læringsformen er kollokvium. som 
samlebegrep, kan dette omfatte svært mye og mange 
ulike former for kollokvium kan tenkes. trolig er det litt 
som med en omelett, alle 
er enige om hva som må 
være med, men uenes om 
hva som bør være med. 
Det sentrale stikkordet er 
uansett samarbeid. Jo mer 
man har snakket med an-
dre om fagstoffet, og re-
flektert over alternative 
tilnærminger, jo mindre skjematisk og mekanisk blir ofte 
fremstillingene når man skal snakke om eller skrive juss. 
At dette kan være viktig i en eksamenssituasjon trenger 
jeg vel ikke presisere. Videre er evnen til samarbeid noe 
som alltid verdsettes høyt i arbeidslivet.

Jeg har forhørt meg rundt med andre ansatte på fakultetet 
om hvordan de la opp sine egne kollokviegrupper i stu-
dietiden, og vil her skissere en mulig fremgangsmåte for 
å lage en god og effektiv læringsplattform gjennom kol-
lokvium.

Ta initiativ (tidlig)
skaperverket omfattet ikke din kollokviegruppe, noen 
må derfor ta ansvar. Jo tidligere man får etablert en 
fast kollokviegruppe, jo raskere kommer man i gang. 
Læringsutbyttet som følger av begynnerkollokvieordnin-
gen bør være grunn nok i seg selv til å starte opp allerede 
på 1. avdeling. Det er viktig at man får satt sammen en 
gruppe som fungerer godt sammen. Her må EQ-en gis 
et visst spillerom, men det er viktig å respektere at folk er 
forskjellige og dermed også har forskjellig tilnærming til 
en læringssituasjon. Dette kan man imidlertid i innled-
ningsfasen bøte på ved å

Lage klare regler i fellesskap for hvordan 
gruppen skal arbeide
tid og sted, hva som skal gjennomgås og hva som forven-
tes av den enkelte er minstekrav for slike regler. Her får 
man som student muligheten til å fungere som lovgiver, 
ved å definere sin egen “lex colloquium” – gøy! Etter hvert 
vil praksis og fortolkning  av ordlyden i vedtektene med-
føre at enkelte regler innskjerpes, mens andre lempes.

Ha fokus på læringskravene
Læringskravene, slik de er definert i fagplanen på de 
forskjellige avdelingene, bør være styrende for hva man 

arbeider med på kollokvium. 
Men ikke vær redd for å gå 
utenfor disse og drøfte spørs-
mål som mer generelt øker 
forståelsen for faget det ar-
beides med. Kanskje kan man 
skille mellom kjernekollokvi-
um og rammekollokvium.

Fordel tiden proporsjonalt med fagplanen
Dette sier seg selv, forvaltningsrett fortjener mer inngå-
ende kollokvium enn IPR. Her må tilgjengelig tid fordeles 
mot antall studiepoeng i de ulike fagene, med rom for jus-
teringer ved forskjellig vanskelighetsgrad.

Deleger ansvar
En hensiktsmessig arbeidsfordeling er viktig. Det kan 
være greit å gi de ulike deltakerne i gruppen særlig ansvar 
for enkelttemaer. studenten med særansvar for et tema 
kan da fungere som ordstyrer i sokratisk ånd. slik slipper 
alle å findisponere alt som skal gjennomgås på de ulike 
øktene og man får ofte en mer dialogpreget diskurs innad 
i gruppen, enn dersom alle har skrevet den ultimate, lau-
dable oppgaven (som viser seg å være dønn ulik sideman-
nens laudable oppgave). 

Unn deg noe godt
selv er jeg tilhenger av brasiliansk kaffe forbeholdt høyere 
lønnstrinn og IFA-pastiller (rød, ikke grønn type)… Men 
her er det rom for å være kreativ.
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Redaksjonen forsvinner
Hvem skal ta over?

Redaksjonen i Jus’t består kun av to personer. Begge 
uteksamineres til neste år. For å sikre videreføring etter 
den tid, ønsker vi engasjerte studenter særlig fra første 
og andre avdeling til å delta i arbeidet fremover, slik at 
de senere kan ta over hele Jus’t.

Det er vannvittig mye jobb rundt hver utgivelse, og 
arbeidet er ulønnet. På den annen side er det mye 
morsommere å skrive artikler til Jus’t enn det er å 
skrive øvingsoppgaver. I tillegg spiser vi pizza mens vi 
arbeider, og er flinke til å feire hver utgivelse.

Vi er særlig på utkikk etter studenter med erfaring i 
programmene InDesign og Photoshop, og studenter 
med en viss erfaring med journalistikk. For å finansiere 
utgivelsene er vi avhengig av annonsører, så erfaring 

med salg vil også være nyttig. Det aller viktigste er 
imidlertid at redaksjonsmedlemmene er hyggelige 
folk.

Dersom du er interessert i å arbeide med Jus’t, send en 
epost til just@juristforeningen.eu.

Hilsen redaksjonen

Martin G. Unneberg
Redaktør og sjef

Bjørn Løtveit
Desk og slave

”Kanskje kan man skille 
mellom kjernekollokvium og 

rammekollokvium.”
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JURIST MED DRØMMER OM Å GJØRE NOE HELT SPESIELT?

Steenstrup Stordrange søker nyutdannede jurister som har ambisjoner om å levere de mest verdifulle 
rådene til sine kunder.

Hva får du hos oss?
Her får du jobbe med advokater som har innsikten, kunnskapen og teften kundene ønsker seg. 

Det er hos oss du blir den beste forretningsadvokaten, enten du jobber i Oslo, Ålesund, Trondheim, 
Bergen, Tønsberg eller Tromsø.

Les mer på www.steenstrup.no
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