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Bak en utgave med Jus’t ligger flere timer med arbeid. 
Mailer til annonsører, redigering i InDesign og ikke minst 
alle tekstene både jeg og resten av redaksjonen bidrar med. 
For noen kan det være vanskelig å komme i gang. Vi setter 
høye forventinger til hva vi skal få til, derfor blir det en-
klere å bare la det være. Er man først i gang kan det være 
vanskelig å legge fra seg arbeidet sitt. Forhåpentligvis skal 
mange lese det vi skriver, da vil vi så klart at utgaven skal 
være så god som mulig. Den harde sannheten er at det er 
bestandig noe som kunne vært bedre. I tillegg kommer 
forskjellige folk til å ha forskjellige meninger om hva som 
er bra. Å hige etter en uoppnåelig perfeksjonisme kan ofte 
være mer et hinder enn til hjelp. 

Derfor var årets kampanje på Verdensdagen for psykisk 
helse viktig og nødvendig. Raushet betyr for meg, å iste-
den for å la være å si hei til noen fordi du er usikker på om 
de husker deg og ikke vil drite deg ut. Så sier du hei, fordi 
det gjør ikke så mye å drite seg ut hvis det er en sjanse for 
at den du sier hei til blir glad for vinket. Å være raus med 
seg selv er minst like viktig. Gi deg selv ros når du har fått 
til noe. Omså det bare er å gå ut med søpla. 

«Presset» snakkes det mye om, og studenter føler mye på 
dette presset. Hvor kommer det fra? Hvem sin skyld er 
det? Hva er egentlig «presset»? Å sette en tydelig grense 
på hva samfunnet legger over på personer av press og hva 
personer skaper selv er umulig. Alle kan si de ikke bryr 
seg om utseende, men det er noe annet å faktisk føle fri-
het fra skjønnhetstyranniet. Det er enkelt å si at man ikke 
skal bry seg om karakterer, men hva når drømme-jobben 
krever kun det beste? 

Mange av oss vokser opp med å høre «hvis du bare job-
ber nok, kan du bli hva som helst». Det settes uendelige 
grenser for hva vi kan få til. Men vil vi det? Er det ideen 
om drømmejobben eller er det de faktiske glede vi kan få 
ut av det vi higer etter? Jeg tror mange ser for seg at alt blir 
bedre etter de har nådd det neste målet sitt, da skal de bli 
lykkelige. Vi tar på oss skylapper og løper så fort vi kan 
frem til mål. Bare for å finne ut at mens vi løp alt vi kunne, 
så var det et alternativ å stoppe opp. Tatt pauser, kost oss 
med venner og familie. Gått en tur i skogen. 

Jeg håper denne utgaven kan være et pusterom. En utgave 
du kan plukke opp, for så å føle deg litt bedre. Jeg håper og 
at utgaven kan gi deg noe å tenke på. Benedictes historie 
om å være psyk er et viktig innlegg som forhåpentligvis 
vil senke skuldrene til noen, men og gi en større forståelse 
om hvordan det faktisk er å leve med en psykisksykdom.  
Selv om juss-studenter liker å tro vi kan alt i hele verden 
har vi i denne utgaven invitert psykologi-student Martin 

Maren Irene Gåre Bakkevoll
Redaktør, student 2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 994 54 296

REDAKTØRENS ORD

Jensen Mækelæ for å gå oss en god forklaring på hva psy-
kisk helse er. Jan-Helge har bidratt med spennende inn-
sikt på direktivers dirket virking i triangulære situasjoner 
i EØS-retten. Teksten oser fagligkompetanse, og er per-
fekt for de som virkelig vil gjøre et dypdykk i EØS-retten. 

Det er mange flere tekster som kunne fortjent å bli nevnt, 
alle har lagt inn en god innsats. Selv om det bestandig er 
noe som kunne vært bedre er jeg fornøyd med utgaven vi 
har fått til. Jeg er raus med meg selv.

Tusen takk til alle i redaksjonen, alle som har sendt inn 
tekster og Eirik Myrnes Kadelburger for korrekturlesing!
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Med et pensum bestandig hen-
gende over skuldrene, møter du 
egentlig skulle vært på og alle 
vennene dine sine perfekte insta-
grambilder kan det være vanske-
lig å finne roen. Det kommer 
bestandig til å være noe du burde 
ha gjort. Det kan verken Jus’t re-
daksjonen eller du gjøre noe med. 

Det vi kan gjøre er å gi deg noen solide tips til hvordan å 
ta vare på deg selv. 

1. Ta pause fra sosiale media 
Enten det er en uke eller en time er det deilig å legge 
bort telefonen. Tenk på alle de timene som går til 
skrålling på Facebook som heller kunne vært brukt 
til å gå en tur, snakke med mamma eller soving. 

2. Kom deg ut i naturen 
Hjerneforskere har funnet ut at hjernen endrer seg 
når den kommer ut i naturen. Hjernebølgene ligger 
svinger på alfanivå, samme nivå som man oppnår 
med meditasjon.  

3. Vask 
Vask klær, hus og skift på senga. Det er kanskje litt 
kjedelig, men det er enklere å slappe av i et rent 
hjem. Hvis du har en tung dag kan du sette deg et lite 
mål, en klesvask kan være nok.  

4. Ta en dusj 
Akkurat som med rent hjem er det med ren kropp. 
En dusj krever vanligvis ikke mye tiltak og kan gjøre 
dagen din hundre prosent friskere..  

5. Ring noen du ikke har snakket med på 
lenge 
Spesielt om du ikke bor i samme by som de fleste av 
vennene dine kan det være fint å huske på at du har 
gamle venner du kan ringe uansett. Den du kontak-
ter blir sannsynligvis veldig glad for at du slår av en 
prat. Vinn vinn! 

6. Lag noe godt å spise 
Kjenn etter hva du har ekstra lyst på og lag det selv! 
Enten det er kanelboller eller fiskeboller i hvitsaus 
fortjener du å kose deg med et godt måltid. 

7. Finn en gøy måte å trene 
Trening trenger ikke være kjipt. Prøv å finn en 
aktivitet hvor pulsen stiger og som du syns er gøy å 
holde på med. Kroppen har godt av trening og at du 
har det morsomt. 

8. Prøv noe nytt 
Du trenger ikke være verdensmester for at noe skal 
være gøy. Tegning, skrive dikt eller strikking kan 
være fine aktiviteter hvor du gjøre noe kun for deg 
selv.  

9. Pust dybt inn 
Kan gjøres hvor som helst og når som helst.  

10. Gå på «date» med deg selv 
Planlegg noe koselig for deg selv. Da kan du gå på 
akkurat den kinoen du vil eller gå til den restauran-
ten du helst vil. Tenk på hva du kan gjøre som gir 
deg overskudd. 

TI TING DU KAN GJØRE FOR Å HA 
DET LITT BEDRE

Tekst: Maren Irene Gåre Bakkevoll, foto: Colorbox

Naturen er en god plass å koble av



“Wiersholm har et sterkt faglig og sosialt inkluderende     
arbeidsmiljø. Jeg følte meg som en del av firmaet under    
hele oppholdet, noe jeg satte stor pris på”

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

Wiersholm Summer School

En uke utenom   
det vanlige
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JUSSPUST:

-DETTE HAR VI GJORT 
MOT NEGATIVT 

KARAKTERRPRESS

Negativt karakterpress har i fle-
re år vært en utfordring både på 
juridisk fakultet i Oslo, Bergen 
og Tromsø. Et viss karakterpress 
er ikke et onde i seg selv, men 
når det går på bekostningen av 
nattesøvn, matlyst og selvbilde 
blir det problematisk. Det har 
Juridisk Studentutvalgene ved 

alle de tre fakultetene skjønt. I 2013 gjennomførte 
Juristforbundet en undersøkelse som viste at en 
stor andel av juss-studentene hadde et forhold til 
karakterer som får «negativ konsekvens for konkur-
ransekulturen ved fakultetene, og i ytterste konse-
kvens studentenes psykiske helse». Derfor har vi 
hørt med Ivanna Frostad Ulriksen, styreleder for 
JSU og Johanne Grov Eilertsen styremedlem i JSU 
med ansvar for bland annet Jusspust om, hva status 
er idag for Jusspust.

Hva har vært det viktigste med jusspust i Tromsø?
Kampanjen har vært med på å bl.a. opplyse om hvor 
gjennomsnittsstudenten faktisk ligger på karakter-
skalaen. Tidvis kan studentene oppleve at alle rundt 
dem bare ligger i øver sjiktet av karakterskalaen. Det 
er ikke realiteten og har vært noe av det viktigste 
kampanjen har vært med på å opplyse om. 

 
Vi i JSU opplever større og større deltakelse fra 
studentene på de arrangementer vi har i løpet av 
eksamenstiden. Det viser hvor viktig kampanjen er 
her i tromsø, og at det er en kampanje som faktisk 
treffen en stor gruppe av studentene ved det juri-
diske faktultet her i tromsø. Vi ønsker ikke bare at 
jusspust skal være en karakterpresskampanje, men 
også en kampanje som får folk til å ta en pause og å 
komme ut av lesesalen i en veldig travel periode, for 
å snakke sammen og kjenne på samhold eller bare 
for en kaffe.

Spesielt i Tromsø har vi vært så heldig å få med ikke 
bare studentene, men også de ansatte til å delta på 
kampanjen. I fjor stilte feks de ansatte opp i samme 
jusspust t-skjorte og deltok på de arrangement vi 
hadde i løpet av eksamensperioden. 

Hvem  kjenner på det negative karakterpresset?
Vi tror at alle kjenner på litt karakterpress innimel-
lom, men slik er det på de fleste studier. For noen 
blir karakterpresset altoppslukende, mens for andre 
kan karakterpresset virke som en motivasjon. Vi 
merker spesielt (og naturligvis) at det er i forbin-
delse med gjennomføring av eksamen, da spesielt 
på våren, at det negative karakterpresset blir ekstra 

Tekst: Maren Irene Gåre Bakkevoll, foto: JSU



synlig. 

Hvem rammes spesielt hardt av det negative ka-
rakterpresset?
Vi mener det negative karakterpresset rammer alle.  

Hvem har ansvaret for det negative karakterpres-
set?
Det er ikke bare en gruppe, som har ansvaret for det 
negative karakterpresset. Her er det flere faktorer 
som spiller inn. 

I løpet av studiet er det nesten utelukkende bare de 
store advokatfirmaene som blir presenter som frem-
tidig arbeidsgiver. De er ofte ressurssterke firmaer 
som promoterer for seg selv igjennom arbeidslivs-
dagen, og som tilbyr trainees. Vi opplever at det er 
stor konkurranse om å få delta på arrangementer 
tilknyttet disse firmaene. De store advokatfirmaene 
representerer en snever del av arbeidsmarkedet etter 
endt studie. At de får veldig stor plass, og at det er 
stor konkurranse rundt disse tror vi er en av hoved-
faktorene til det negative karakterpresset. 

Som tidligere nevnt er det også en feiloppfatning 
blant studentene om hvilke karakterer som kreves 
for å få jobb etter studiet. At et flertall av studentene 
tror at karaktersnittet på jussen er langt høyere enn 

hva det faktisk er, mener vi også er en av kildene til 
karakterpresset.

Hvordan skal vi bli kvitt det negative karakter-
presset?
Vi tror at dersom det informeres bedre om arbeids-
mulighetene etter endt studie så vil det ha en positiv 
innvirkning på karakterpresset.

Vi vil fortsette med å spre informasjon om hva som 
er det faktiske karaktersnittet på fakultetet, samt 
hvor mange som faktisk får seg relevant jobb etter 
studiet. 

Vi ønsker også å utvikle kampanjen ytterligere for å 
nå en enda større studentgruppe.  

JSU står bak Jusspust. Denne styreperioden er det Johanne Grov Eilertsen som har ansvar for kampanjen. 
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10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Over hele landet markeres dagen med forskjel-
lige arrangementer. UiT var ikke noe unntak og ble markert av Studentparlamentet ved UiT, 
Studentrådgivinga, AnsvarsFull, Studentsamfunnet Driv og Midnattsolposten - Nord-Norges 
studentavis med å vise filmen Røverdatter. I tillegg ble det hengt opp en vegg med lapper hvor 
årets tema raushet sto i fokus. I stede for at vi i Jus’t skal fortelle deg hva det betyr lar vi lappene 
som ble hengt opp på tavla utenfor teorifagskantina si hva raushet betyr for studenter ved UiT.

VERDENSDAGEN FOR 
PSYKISK HELSE

Tekst Maren Irene Gåre Bakkevoll foto: Maren Irene Gåre Bakkevoll
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Leiemarkedet i Nord-Norge er ute av kontroll. Utleie 
styres av markedskreftene, og det er få områder hvor 
begrepene tilbud og etterspørsel gjør seg så sterkt gjel-
dende som her. Den store etterspørselen av leieboliger 
kombinert med et begrenset tilbud, fører til et marked 
som fungerer dårlig i praksis. Myndighetenes manglende 
prioritering av kontroll over leiemarkedet i Nord-Norge 
innebærer store problemer for leiepartene. 

Et presset leiemarked
Situasjonen er presset og går ut over de svakeste. I august 
i år publiserte iTromsø en artikkel der Norges arktiske 
studentsamskipnad uttalte at 1500 studenter før semes-
terstart sto i kø for å få studentboliger. I fjor lå tallet på 
1200. Også i det private markedet er det stor pågang. Det 
er ikke vanskelig å tenke seg at mange ender opp med 
husrom som enten er overpriset eller ikke er i samsvar 
med husleieloven. For studenter som utgjør en sårbar 
gruppe, er konsekvensene potensielt store.
 
I juni 2017 publiserte Jusshjelpa i Nord-Norge en artik-
kel kalt: «Tromsø er utleieversting». Her ble det påpekt 
hvilke utfordringer som befinner seg i leiemarkedet, og 
at leietakere står i en særlig dårlig stilling. Det ble også 
fremhevet en husleiesak der en utleier over telefon truet 
med å kaste ut leietakerne fra sin nåværende leilighet 
dersom de ikke gikk med på en ulovlig leieprisøkning. 
Slik burde det ikke være, og saken understreker behovet 
for å få avklart slike tvister. I samme artikkel kommen-
terte også Forbrukerrådet og Konfliktrådet at de ser en 
økning i husleietvister.

Konflikten mellom utleiere og leietakere er store. Ofte 
klarer ikke partene selv å finne en løsning, og rettsap-
paratet må involveres. Det vil i praksis si instanser som 
forliksrådet eller tingretten. Den ene har begrenset juri-
disk kompetanse, mens den andre medfører høye utgifter. 
Som oftest er dette derfor ikke en realistisk løsning, noe 
som går ut over rettssikkerheten til partene. Mangel på 
et spesialisert organ i regionen gjør at utleiere «kan gjøre 
som de vil».

Faglig kompetanse og kostnadsbesparende
Husleietvistutvalget er et domstollignende organ som 
behandler tvister om leie av bolig. Utvalget ble oppret-
tet som et prøveprosjekt i Oslo i 2001, og har sin bak-
grunn i et voksende behov for å regulere leiemarkedet. 
Prøveprosjektet viste seg å være en stor suksess, og førte 
til etableringen av ytterligere to utvalg i Hordaland og 

Trøndelag. I Husleietvistutvalgets årsrapport fra i fjor 
fremgår det at utvalgene til sammen behandlet nesten 
2000 saker, med en økning på over 20 % fra året før. Det 
underbygger at behovet for et slikt organ er stort. Det er 
nå 17 år siden prosjektet med Husleietvisteutvalget ble 
startet. Har politikerne glemt oss i Nord-Norge?

Typiske tvister som behandles av Husleietvistutvalget 
er blant annet utleiers krav på erstatning for skader i boli-
gen og leietakers krav på tilbakebetaling av depositum. 
Partene gis mulighet til å få saken avgjort av jurister som 
har særlig faglig kompetanse i husleierett. Dette til en lav 
kostnad. Gjennom organets faglige kompetanse ivaretas 
partenes rettssikkerhet uavhengig av styrkeforholdet mel-
lom dem. 

Dagens ordning er ikke bra nok
I områder der det er etablert husleietvisteutvalg, kan sa-
ker klages inn til utvalget uavhengig av om innklagede er 
privat eller næringsdrivende. Innbyggere fra områder der 
det ikke er etablert husleietvisteutvalg har imidlertid bare 
mulighet til å få saken sin avgjort i utvalgene dersom 
utleier er næringsdrivende. Dette følger av husleieloven 
§ 12-5.

For Kari Nordmann som er bosatt i Alta og har en tvist 
med sin utleier som er privatperson, kan saken altså 
ikke fremmes for de eksisterende husleietvistutvalgene. 
Dette kunne hun gjort dersom hun hadde bodd i Oslo 
eller Trondheim, eller dersom hennes utleier var næ-
ringsdrivende. Private utleiere står for en stor del av 
utleiemarkedet, og kanskje spesielt her i nord. I realiteten 
innebærer dette at personer som er bosatt i fylker uten 
Husleietvisteutvalg har en langt smalere adgang til å få 
saken sin avgjort i et kompetent organ til en lav kostnad.

Jusshjelpa positive til etablering
Jusshjelpa i Nord-Norge er ett av flere rettshjelptiltak 
i Norge som hjelper de som har størst velferdsmessig 
behov. Saksområdene vi jobber med gjenspeiler disse 
behovene. Blant disse er husleierett, som er og har vært 
det største fagområdet gjennom årene. Vi får daglig inn 
tvister mellom utleiere og leietakere som ikke er enige 
med hverandre. Ofte er problemet at partene ikke er 
kjent med eller har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. 

Høsten 2014 sendte Boligkontoret i Tromsø kommune 
ut et skriv til flere instanser der de ba om en uttalelse 
om opprettelse av et husleietvistutvalg i Nord-Norge. 

NORD-NORGE TRENGER ET 
HUSLEIETVISTUTVALG

Tekst:Marcus Veinan 
Saksbehandler hos Jusshjelpa i Nord-Norge 

LESERINNLEGG: 



Jusshjelpa i Nord-Norge stilte seg positiv til forslaget. 
Dette begrunnet vi blant annet med bedre forutsigbarhet 
og rettssikkerhet for leiepartene, lavere kostnader og en 
mer effektiv gjennomføring av husleietvister sett i et sam-
funnsperspektiv. Vi befinner oss nå i 2018, og ingenting 
har skjedd. Var ikke behovet stort nok?

Lokale utfordringer
Enkelte særspørsmål krever behandling fra en lokal 
instans. For eksempel finnes det en bestemmelse i hus-
leieloven § 4-3 om tilpasning av husleie til «gjengs leie». 
Det vil si at husleien tilpasses den prisen som betales for 
lignende boliger på lignende leievilkår i samme område. 
Bestemmelsen oppstiller flere vilkår for at leieprisen skal 
kunne økes underveis i leieforholdet. Likevel synder 
flere utleiere ved at prisen justeres opp uten at kravene til 
leiejustering er fulgt.

Dersom partene er uenige om hva som er gjengs leie, kan 
de etter husleieloven § 4-3 tredje avsnitt og § 12-2 kreve 
at det blir opprettet en takstnemnd for å avgjøre leiepri-
sen. En slik takstnemnd opprettes av den lokale tingret-
ten. Problemet er at en takstnemnd kan koste leieparten 
mange tusen kroner, noe de fleste ikke har råd til. I slike 
saker kan Husleietvistutvalget selv foreta en vurdering av 
leieprisen for den aktuelle boligen, uten de høye kostna-
dene. Forutsetningen må da være at det faktisk er etablert 

et utvalg i det aktuelle fylket. 

I saker der løsningen på tvisten kan avhenge av hvor 
i landet leieforholdet er, er det lite veiledning å få fra 
de eksisterende husleietvisteutvalgene. Etablering av et 
Husleietvistutvalg vil således kunne føre leiemarkedet 
i Nord-Norge i riktig retning fremover ved at vi får en 
etablert praksis for saker i regionen.  

Politikerne må komme på banen
For at vi skal få etablert et husleietvistutvalg i Nord-
Norge, må politikerne komme på banen. Det trengs noen 
som kan se og anerkjenne de problemstillingene som 
foreligger i dagens leiemarked. Alle leieparter fortjener 
lik mulighet til å løse sine tvister på en kompetent og 
billig måte, uavhengig av hvor de bor i landet. For Kari 
Nordmann som bor i Alta, bør rettsstillingen hennes 
være den samme som de som bor i Oslo. Det gjelder sær-
lig de som ikke har råd til dyre advokater eller rettssaker. 
Effekten av en etablering av et husleietvistutvalg i Nord-
Norge vil potensielt kunne innebære et mer regulert og 
bedrestilt marked. Det gagner alle! 

Marcus Veinan forfatter av teksten, her fremfor Jusshjelpa sitt kontor.
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IDEOLOGI OG 
ENSOMHET

Ensomhet er vanskelig. Flere enn 
hver femte person i Norge føler 
seg ensomme. Det er 70 000 nord-
menn som har ingen nære ven-
ner. Spesielt blant studenter er det 
mange som føler seg ensom. Tall 
fra Studentenes helse- og trivsels-
undersøkelse viser at nesten en av 
tre studenter savner noen å være 
med, føler seg utenfor eller isolert. 

Hvordan har vi endt opp med at vi er så mange som går 
og er ensomme sammen? Kan det henge sammen med de 
ideologiske kreftene som har fått slå rot i hele Vesten?

Siden 80-tallet har ideene om effektivisering, privatisering 
og troen på det frie markedet regjert. Politikken og ord-
skiftet som i utgangspunktet var forbeholdt den konser-
vative delen av det politiske spektret har glidd inn helt ut 
til venstresida. Med det så har vi fått et mye større individ 
fokus. Fellesskapsløsninger skrapes til fordel for den  
streketes rett . 

I utgangspunktet er det ikke et onde at enkeltindividet blir 
anerkjent. Med det så kommer en forståelse for at hvert 
enkeltmenneske har forskjellige behov og utgangspunkter. 
En kollektiv identitet som ikke verdsetter enkelt mennes-
ker er heller ikke en bra løsning. Problemet oppstår når 
det trekkes for langt. For selv om vi alle er individer med 
forskjellige behov tilhører vi grupper enten vi liker det el-
ler ikke. Det er ikke til å komme bort fra at er du kvinne, 
svart og/eller har en funksjonsnedsettelse har man ikke 
de samme gode utgangspunktene i livet som hvite, rike 
menn. Å se bort i fra disse forskjellene gjør hele samfun-
net en bjørnetjeneste. Det er umulig å gjøre noe med et 
problem man ikke anerkjenner. 

Det gjør og noe med hvordan vi ser på oss selv. Hvis folk 
ikke får verktøy til å forstå at det ikke er deres feil at li-
vet er vanskeligere for de enn mer privilegerte gruppene i 
samfunnet blir skylden lagt over på individet i stedet for 
samfunnet. Beskjeden blir, det er din feil at du ikke strek-
ker til. Kritisk samfunnsanalyses blir lagt bort til fordel for 
selvhjelpsbøker og selvransakelse. Vi vender oss innover, 
når vi burde søke inn mot fellesskap. Vi blir ensomme.

Problemet er politisk, det er og løsningen. Det er flere be-
vegelser i samfunnet som kunne fortjent å bli nevnt, li-
kevel fortjener feminisme spesielt å bli nevnt. Over hele 
verden får jenter den beskjeden de fortjener. Det er ikke 
noe galt med deg. Det er ikke du som ikke er flink nok, 
pen nok, eller godt nok trent. Det er samfunnet som 
har fullstendig urealistiske forventninger til hvordan du 
skal være. Beskjeden har en stor kraft i seg selv. Når man 
ikke føler seg alene om å bli møtt med urealistiske for-
ventninger, er sjansen for at du føler deg isolert fra resten 
av samfunnet mindre. Bevegelser som feminismen, hvor 
samhold og solidaritet står i fokus, er også plasser hvor 
man får venner. 

I bunn og grunn handler det om hvilket menneskesyn vi 
har. Skal alle være sin egen lykkessmed er det kun de som 
har det best fra før av som vil bli lykkelige. Det er på tide å 
skrote urealistiske holdninger til hva enkelt individer kla-
rer å få til alene. Vi er alle best sammen. 

Tekst: Maren Irene Gåre Bakkevoll foto: Colorbox

MENINGER:
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Hva mener du?
Vi trykker dine meninger. Enten om det realtere seg til studie-
hverdag, temaet for utgaven eller om juss. 

Sendt inn til just@juristforeningen.eu eller Jus’t på Facebook.
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Når bladene skilles fra trærne og faller ned som løv, våkner 
futsal-glade jusstudenter ved UiT til liv. Årets største hap-
pening forener aktive utøvere, tidligere helter og skårun-
ger til en heidundrende futsalturnering. Det er for øvrig 
viden kjent at hvis en ikke vinner kampen, så kan en fort-
satt vinne den påfølgende festen.

Høstens turnering ble holdt i Kraft II-hallen, fredag 21. 
september. Hovedsponsoren var Advokatfirmaet Haavind 
AS, som kom med et betydelig bidrag for å sikre at omsten-
dighetene rundt HaavindCup var ypperlige. De har altså 
hjulpet oss med å ivareta vår tradisjonsrike begivenhet, 
noe enhver jusstudent i nord bør verdsette. Arrangementet 
var med på å slå et slag for folkehelsen, samtidig som at 
flinke studenter fikk gode opplevelser og en fortjent pust i 
bakken fra innviklede paragrafer. 

Første kamp gikk av stabelen klokken 10:00 og fra første 
spark på ballen, satte en konkurransepreget stemning seg 
fast i veggene. Til tross for dette var det under hele turne-
ringen klart at den ikke føyde seg inn i rekken av de mest 
alvorlige idrettsarrangementer. Det ble flirt en hel del både 
på og utenfor banen, og en merket lett den vennlige og 
gøyale atmosfæren.

Laget «Plan- og bygningsetaten» med Simon Reinsnes 
i spissen, stakk av med den gjeveste plasseringen. 
Gruppespillets soleklare ener slo ut de tidligere mesterne, 
«Jusball», på førstnevntes vei til finalen. I turneringens 
siste kamp ble laget «Innbytteran» sendt hjem med 4-2 i 

bagasjen, og vinnertrofeet kunne endelig heves.

Juryen for kåring av «HaavindCups beste kostyme» kom 
til at «Evig nr. 2» fortjente tittelen. Kombinasjonen mellom 
lagnavnet og at alle spillerne hadde Liverpool-drakter på 
seg, viste seg å være mer enn nok for å overbevise juryen. 
Laget stakk også av med bronse-plasseringen og tok i den-
ne forstand storeslem, med to titler tilknyttet seg.

Det var ikke satt ned noen jury for kåring av beste herre- 
og damespiller, men både deltakere, speakere og publi-
kummere syntes enig om at der var noen som utmerket 
seg. En spiller det ble snakket spesielt varmt om var Emilie 
Kristiansen, som av kommentator Sarangan Sivakumar 
ble omtalt som den beste damespilleren. Blant publikum 
var den utbredte mening at hun var «i en annen klasse», 
med sin giftige skuddfot og evne til å plassere seg godt 
fremfor mål. På herresiden rådde det større usikkerhet, 
men Edvard Lundbakk var et av navnene som så ut til å 
være på alles lepper. Lekre tekniske detaljer og en sentral 
rolle på vinnerlaget, tilsier at han selvsagt må tas opp i en 
slik diskusjon. Videre ble navnebror Edvard Langnes og 
Andreas «The King» Hermstad, nevnt som det kanskje 
mest effektive radarparet i turneringen. Endelig ble både 
Simon Karlsen og William Aas nevnt i dette selskap.

Jeg vil på vegne av styret i Juristforeningen takke 
Advokatfirmaet Haavind AS, sportssenteret Kraft, delta-
kere, publikummere, og frivillige hjelpere. 

HAAVINDCUP 
HØSTEN 2018

Tekst Sander André Samuelsen foto: Linn-Sofi Bjørkeng Løvås
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Plan- og bygningsetaten fikk førsteplass HaacindCup! 

Full innsats under kampene!
Marie Skonseng, Sarangan Sivakumar og Sofie Salamonsen 
Klette passer godt på premien.
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HVA ER EGENTLIG 
PSYKISK HELSE?

Tekst: Martin Jensen Mækelæ, foto: Colorbox

Psykisk helse handler om dine tanker, følelser, og hvordan 
du egentlig har det inni deg. 
Føler du at du er en god person og at du har verdi? Føler 
du deg trygg og at du har noen å snakke med hvis du har 
det vanskelig? Hvis svaret er ja er det tegn på god psykisk 
helse.
Psykisk helse handler om å ha det bra, oppleve glede og 
mening, være tilknyttet andre mennesker, kunne håndtere 
utfordrende situasjoner og å kunne bidra til samfunnet. 
Psykisk helse er altså mer enn bare et fravær av sykdom 
og plager.

Livet har oppturer og nedturer for alle og kan tidvis være 
utrolig vanskelig. Alle mennesker føler fra tid til annen på 
vonde følelser og vanskelige tanker, og det er helt greit. 
Livet er ikke alltid så lett. Det er lov å være nedfor og det 
er lov å ha det vanskelig, det er faktisk menneskelig. Å ha 
det vanskelig gjør oss lik andre, ikke annerledes.

For noen kan de vanskelige tankene og vonde følelsene 
bli så store og tunge at de går utover evnen til å fungere, 
og de kan vare i flere uker og måneder, det er da vi kaller 
det psykiske lidelser. Når det skjer er det viktig at man sø-
ker hjelp, og da er kontakt med fastlegen et naturlig første 
steg.

Selv om du ikke har en psykisk lidelse så kan livet være 

vanskelig og du kan føle deg ganske dritt. Hvis du føler 
mye på vonde følelser, eller opplever at stemmen i hodet 
er skikkelig kjip, kan det være greit å snakke med noen om 
det. Det kan gjerne være noen venner du stoler på, familie 
eller studentrådgivningen. Når vi snakker med andre opp-
lever vi ofte å få medfølelse, at den andre lytter, er sensitiv 
og viser omsorg. En interessant ting er at vi får ofte mye 
mer omsorg hos andre for våre problemer enn det vi vi-
ser oss selv. For den lille stemmen inne i hodet kan være 
knallhard mot deg selv og kan være en skikkelig drittsekk 
til tider. Jeg syntes det er viktig at vi tenker litt over hvor-
dan vi behandler oss selv inne i hodet vårt, og sammen-
ligne det med hvordan vi hadde behandlet en venn hvis 
de hadde vært i vår situasjon. Selvmedfølelse handler om 
at vi anerkjenner vår egen lidelse, og behandler den med 
vennlighet og respekt, slik vi ville gjort for en venn.

Studentlivet kan oppleves som stressende, med mange ut-
fordringer, krav og press. For å mestre studenttilværelsen 
over tid er det viktig at vi tar vare på helsen vår. Å spise 
sunt, trene og få nok søvn er viktig både for kroppen og 
hodet. Mange opplever at de alltid går rundt og tenker på 
alt som må gjøres, om jeg er god nok, og hva tenker andre 
om meg. Dette er utrolig slitsomt og selv om det kan føles 
meningsfullt så er det stort sett bortkastet tid og energi. 
Grubling og bekymring er selvforsterkende og fører ofte 
til at du mister perspektiv og havner i en sinnsstemning 

PSYKOLOGISTUDENTEN:
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der du ikke er løsningsorientert eller handlingsdyktig. Det 
fører til at man blir nedstemt, sliten og får mer negative 
tanker. En god strategi kan være å tenke over om det har 
nytteverdi å tenke på det vanskelige akkurat nå. Hva opp-
når du med grublingen din? Hvilke konsekvenser har den, 
positive og negative? Hvis du plages med vanskelige tan-
ker kan du kan øve deg på å utsette de vanskelige tankene 
og fokusere på øyeblikket her og nå. Det er normalt å ha 
vanskelige tanker og det er greit at vanskelige tanker kan 
komme, men vi trenger ikke å bruke så mye tid på dem. 
Hvis du er bekymret over tankene dine er det viktig å hus-
ke på at det bare er tanker og at du ikke er tankene dine.

Tankene dine kan og påvirke hvilke følelser som oppstår i 
deg. Følelsene dine forteller deg om hvilke behov du har, 
men de kan også være vonde og mange unngår derfor å 
føle på dem. Det er ikke hensiktsmessig å reagere på eller 
å uttrykke følelsene våre hele tiden, men hvis vi nekter oss 
å føle kan ikke våre behov bli møtt. Uten følelser kan vi 
heller ikke komme i kontakt med oss selv eller andre. Vi 
risikerer da å lukke oss for en opplevelsesdimensjon som 
gir livet mening. Følelser er ikke farlige, og følelser er ikke 
i seg selv positive eller negative. Følelser aktiverer oss eller 
demper aktiveringen. De kommer til syne i kroppen vår, 

gjerne i magen, halsen, brystet, ansiktet og hendene. Ved å 
vie oppmerksomhet til kroppen kan vi lære å kjenne etter 
hvordan det føles når man er glad, trist, sint eller lei seg. 
Når vi lærer å observere kroppen vår på en ikke-dømmen-
de måte blir vi flinkere til å identifisere følelsene våre. Ved 
å identifisere følelser blir det lettere å se hva som gjorde at 
den oppstod og hva den gjør med oss. Når vi får lov til å 
føle på følelsene og lærer oss å sette ord på dem vil de bli 
mindre. De vil komme og gå. De kan ses på som en veiled-
ning for hvordan vi har det, men det er opp til oss om vi 
vil reagere på dem eller ikke.

Til slutt vil jeg nevne at selv om livet kan være vanske-
lig til tider så kan det også være fantastisk, fylt med nye 
opplevelser, flotte mennesker, følelser, spennende ideer og 
historier. Hvis du er langt nede en periode kan jeg med 
ganske stor sikkerhet si at det vil bli bedre med tiden, selv 
om det kan være vanskelig å se i øyeblikket. Husk på å ta 
vare på deg selv og helsen din, gjør ting du vanligvis setter 
pris på og tilbring tid med dem du er glad i.
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CF RHETORICA’S 
PROSEDYREKONKURRANSE 

2018

Torsdag 13. september ble det ar-
rangert prosedyrekonkurranse i 
regi av CF Rhetorica. Det var for 
øvrig også første gang organisasjo-
nen holdt en slik konkurranse ved 
Universitetet i Tromsø. Til forskjell 
fra den etterhvert så velkjente 
prosedyrekonkurransen i regi av 
ELSA, bestod denne konkurran-
sen kun av en finale. Hvilke to lag 

som fikk gleden av å delta, ble avgjort ved loddtrekning, 
og tilfeldighetene skulle ha det til at begge lagene besto 
av studenter fra første avdeling. Lagene ble satt på en real 
prøve, ettersom det skulle vise seg at oppgaven lagene 
skulle prosedere på handlet om obligasjonsrett. Lagene 
ble bedømt på argumentasjon, formidlingsevne og gene-
rell retorikk. De tre dommerne som hadde fått i oppgave 
å utpeke et vinnerlag, var ikke redd for å sette lagene på 
prøve, og kom hyppig med spørsmål underveis i prose-
dyren. Etter endt prosedyre ga dommerne begge lagene 
ros for retoriske evner og gode argumenter, før de kunne 
røpe at det var saksøker, representert ved Anna Lagaard 
og Jørgen Torseth, som ble vurdert av dommerne som det 
sterkeste laget. 

Fornøyd med egen innsats 
Laget som gikk seirende ut av konkurransen, var i stor 
grad fornøyd med egen innsats og hvordan prosedyren 
gikk sin gang. 
- Prosedyren gikk akkurat slik vi hadde planlagt, 
og vi er spesielt fornøyde med at vi klarte å holde oss så 
samstemte gjennom hele konkurransen, sier Torseth.

Det gode resultatet har imidlertid ikke kommet av seg selv. 
Med utlevering av faktum kun en uke i forveien, hadde 
vinnerlaget nok å henge fingrene i under forberedelsene. 
- Det har blitt mange sene kvelder med forberedel-
ser i forkant av konkurransen, sier Lagaard. 

Det største læringsutbyttet de har fått under konkurran-
sen, var i følge vinnerlaget kunnskap om juridisk metode 
og det å kunne framføre metoden i muntlig form.  

En real utfordring 
Som de største utfordringene vedrørende prosedyrekon-
kurransen nevner vinnerlaget det å prosedere foran en 
fullsatt rettssal. 
- Det var også krevende å få spørsmål underveis, 
ettersom du ikke kan forberede deg på hva som kommer 

Tekst: Morten Engan, foto: CF Tromsø

Denne gjengen stod bak planlegginga av prosedyrekonkuransen.
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fra dommerne. En annen utfordring var det å klare å få 
mest mulig ut av faktum.

Torseth vil også gi ros til deres veileder som ga dem mye 
nyttig hjelp underveis i forberedelsene. De vil også anbe-
fale andre å delta i konkurransen
- Det har vært et artig og ekstremt lærerikt pro-
sjekt, uttaler Torseth. 

Imponert over lagenes innsats 
Leder av CF Rhetorica, Tuva Kriznick Sørensen, var godt 
fornøyd med hvordan konkurransen utspilte seg. 
- Jeg er veldig fornøyd med at det møtte opp så 
mye publikum for å få med seg prosedyren, CF har nett-
opp startet opp i Tromsø, så dette var en god start på pro-
sedyrekonkurransene i regi av oss. 

Hva syns du om innsatsen til deltakerne? 
- Ettersom deltakerne på begge lagene går 1. avde-
ling og dermed kun har gått på jussen i noen uker, er jeg 
mektig imponert over innsatsen deres. Det var tøft gjort 
av dem å stille lag til konkurransen. 

Sørensen var også veileder for laget som gikk seirende ut 
av konkurransen. 

- Det var en veldig interessant erfaring. Det er mye 
man har glemt av med tiden om for eksempel juridisk 
metode, så det var en lærerik prosess for meg også, sier 
Sørensen, som forøvrig gikk helt til finalen i fjorårets ut-
gave av ELSA`s regionale prosedyrekonkurranse. 

Et lavterskeltilbud for studentene
Hva vil du si det er som skiller CF`s prosedyrekonkur-
ranse fra ELSA`s? 
- Den største forskjellen er at i vår konkurranse er 
det bare en runde, i motsetning til ELSA`s som består av 
kvart, semi- og finale. Det gjør at denne prosessen ikke 
blir så  tidkrevende for lagene som får sjansen til å del-
ta, noe som igjen gjør at terskelen for å delta senkes, sier 
Sørensen. Hun legger også til at den lave terskelen for på-
melding gjør at konkurransen passer bra for 1. års-studen-
ter som vil ha en smakebit på hvordan det er å prosedere 
for retten. Hun kan også røpe at det vil bli holdt en ny pro-
sedyrekonkurranse i regi av CF Rhetorica i begynnelsen 
av neste semester. 
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DINE RETTIGHETER OG MULIGHETER 
DERSOM DU BLIR PSYK

Hvis vi skal tro tallene fra 
Studentenes helse og trivselsunder-
søkelse 2018 (SHoT) blir flere og 
flere av oss psykisk syke. Hele en 
av fire studenter har sliter med psy-
ken på en aller annen måte.  Selv 
om bland annet psykologen Peder 
Kjøs har stilt seg kritisk til fremstil-
ling av SHoT tallene er ikke disse 
tallene uten betydning. At så pass 

mange oppgir at de ikke har det helt greit er et stort pro-
blem. Heldigvis har vi mange tilbud for deg som måtte 
befinne deg i en vanskelig situasjon. Uansett om du er 
stresset for eksamen, eller har en alvorlig lidelse finnes det 
plasser du kan gå. Vi har og sjekket hvilke rettigheter du 
har i studiet og hva som skjer med studiestøtten din om 
du skulle bli syk. 

Hjelp til å få det bedre:
Fastlegen:
Fastlegen kan du snakke med og skrive ut resepter hvis 
du trenger medisin. Fastlegen er og den som henviser deg 
videre til psykolog hvis du skal ha det gjennom det offent-
lige helsesystemet. Det er høy terskel for å henvises videre 
til psykolog, derfor er det viktig å stå på sitt i møte med 
fastlegen om du mener du trenger psykolog. Ventelista i 
Tromsø er lang, og med mindre du er svært syk kan det ta 
lang tid før du får hjelp. 

Psykologisk klinikk ved Institutt for psykologi:
Her møter du psykologistudenter på 4. og 5. studieår. 
Studentene får veiledning av spesialist i klinisk psykologi, 
eller tilsvarende. Du må regne med å delta i forskning, 
men her kan alle komme for å få hjelp. For studieåret 
2018/2019 er inntaket stoppet, bortsett fra nevroutred-
ninger.
 
Studentrådgivinga 
Hos studentrådgivinga kan du få hjelp til alt. Om du ikke 
klarer å slutte å prokrastinere, er super stressa eller vel-
dig deprimert kan du få hjelp her. På nettsidene deres kan 
du lese «Ta kontakt tidlig. Ikke vent til problemene blir 
større.» Kan ikke de hjelpe deg vil de henvise deg videre. 
Det er kjempe lett å bestille time, send mail til radgiving@
samskipnaden.no med studiested så får du time rimelig 
kjapt. 

Er du under 20 år kan du gå til psykhjelpen for ungdom 
på Tvibit. Er du under 23 og sliter med familie, rus, psy-
kisk helse, skole, bolig og/eller arbeid kan du ta kontakt 
med Utekontakten.

Vil du ha en full oversikt over psykiske hjelpetilbud kan 
du finne det på nettsidene til psykehjelpen i Tromsø: 
https://site.uit.no/psykhjelpen/om-tjenesten/oversikt-over-
hjelpetilbud-i-tromso-kommune/ 

Tilrettelegging av studie: 
Har man en funksjonsnedsettelse har man rett på tilret-
telegging av studie. Psykiske lidelser regnes som en funk-
sjonsnedsettelse og gir deg derfor rett på tilrettelegging av 
studie. Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke til-
tak du har rett på ettersom aller personer er forskjellige og 
trenger forskjellige tiltak for en vell fungerende studietid. 
Tidligere gitte tilretteleggingstiltak har vært:
 - Individuelt tilrettelagt lesesalsplass og reservering av 
plass i undervisningslokalet
 - Tilrettelegging av pensumlitteratur gjennom Norsk lyd- 
og blindeskriftbibliotek og av kompendier
 - Støtteundervisning
 - Studieassistent
 - Opptak av forelesning på lydfil, kopier av forelesers no-
tater/lysark og liknende

Det er fakultet som har ansvaret for å tilrettelegge, men 
det er du som har ansvar for å informere om situasjonen 
din.

Studiestøtte:
”Hvis du har blitt forsinket i utdanningen på grunn av 
sykdom, eller nedsatt funksjonsevne, kan du få støtte selv 
om du er mer enn 60 studiepoeng forsinket.

Du må dokumentere at hele eller deler av forsinkelsen 
skyldes en av disse grunnene. Dokumentasjonen kan for 
eksempel være fra lege eller annen fagperson med særlig 
kjennskap til din situasjon. Les mer i § 9-3 i forskriften 
om utdanningsstøtte.” kilde: https://www.lanekassen.no/
nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Sykdom/

Tekst: Maren Irene Gåre Bakkevoll, foto: Samskipnaden

Studentrådgivninga holder til rett bak busstoppet UiT
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DIREKTIVERS DIREKTE VIRKNING I 
TRIANGULÆRE SITUASJONER

1. Innledning

Folkerettens gjennomslagskraft i 
nasjonal rett bestemmes i utgangs-
punktet av den nasjonale konstitu-
sjonen. Terminologisk sondres det 
mellom monistiske og dualistiske 
stater. I monistiske stater åpner kon-
stitusjonen for at visse former for 

folkerett uten videre kan anvendes, mens i dualistiske sta-
ter forutsetter konstitusjonen at folkeretten må gjennom-
føres. EU-domstolen har imidlertid utviklet et prinsipp 
som innebærer at EU-retten i visse tilfeller skal håndheves 
av nasjonale rettsanvendere til tross for manglende eller 
feilaktig gjennomføring, uavhengig av hva som måtte føl-
ge av konstitusjonen. I disse tilfellene tales det om at EU-
retten gis direkte virkning i medlemsstatenes rett.

EU-domstolen har i flere saker lagt til grunn at direk-
tiver kan pålegge medlemsstatene forpliktelser, mens 
private ikke kan pålegges forpliktelser. Dette uttrykkes 
vanligvis som at direktiver kan ha vertikal, men ikke ho-
risontal, virkning. Rettstilstanden tilsløres imidlertid av at 
Domstolen i flere saker mellom private tilsynelatende har 
akseptert en indirekte horisontal virkning. Disse sakene 
kjennetegnes av at de gjelder forholdet mellom en privat 
part og en medlemsstat, hvor anvendelsen av direktivet 

også vil medføre visse avledede konsekvenser for en tredje 
privat part.1  I denne artikkelen analyseres tre sentrale av-
gjørelser hvor Domstolen har akseptert en slik horisontal 
virkning.

I det følgende gjør jeg først rede for prinsippet om at di-
rektiver ikke kan pålegge private forpliktelser. Deretter 
gjennomfører jeg en kortfattet analyse av EU-domstolens 
avgjørelser i CIA Security, Unilever Italia og Wells, for å 
fastslå hvordan avgjørelsene forholder seg til den almin-
nelige læren.

2. Kort om Marshall-læren og dens begrunnelse

EU-domstolen har i flere avgjørelser lagt til grunn at EU-
retten ikke krever at nasjonale rettsanvendere anvender 
direktiver som pålegger private forpliktelser. I Marshall  
2vurderte Domstolen om en britisk kvinne kunne på-
berope seg en bestemmelse i et direktiv om forbud mot 
kjønnsdiskriminering, som grunnlag for et erstatnings-
krav mot en tidligere arbeidsgiver. I avsnitt 48 uttalte 
Domstolen følgende:

1 For en nærmere omtale av problemstillingen, se Karsten 
Engsig Sørensen, Poul Runge Nielsen og Jens Hartig Danielsen, “EU-
retten”, København 2014, s. 160-161.

2 Sak 152/84

Tekst: Jan Helge Pedersen, foto: Colorbox
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”With regard to the argument that a directive may not be 
relied upon against an individual, it must be emphasized 
that according to Article 189 of the EEC Treaty the bin-
ding nature of a directive, which constitutes the basis for 
the possibility of relying on the directive before a natio-
nal court, exists only in relation to ’each Member State to 
which it is addressed’. It follows that a directive may not 
itself impose obligations on an individual and that a pro-
vision of a directive may not be relied upon as such against 
such a person. It must therefore be examined whether, in 
this case, the respondent must be regarded as having acted 
as an individual”. 3

I denne uttalelsen fastslår Domstolen at direktiver som så-
dan ikke kan pålegge private forpliktelser. Sagt med andre 
ord, anser Domstolen direktiver som en form for ”uferdig” 
lovgivning, som lar det være opp til medlemsstatene å gi 
utfyllende bestemmelser.

Domstolens begrunnelse i Marshall-saken kan kritiseres 
de lege ferenda. Argumentet om at direktiver er en form 
for ”uferdig” lovgivning som kun skaper forpliktelser for 
medlemsstatene, fremstår som lite overbevisende. Det er 
på det rene at mange direktiver har som formål å regulere 
forholdet mellom private rettssubjekter. I de tilfellene hvor 
direktivet utelukkende pålegger medlemsstatene å gjen-
nomføre regelverket innen en angitt tidsfrist, og ikke gir 
rom for tilpasninger fra medlemsstatenes side, er det van-
skelig å se grunner som taler mot at direktiver skal kunne 
gis direkte virkning. Videre taler hensynet til effektivise-
ringen av det indre marked for at direktiver skal kunne gis 
direkte virkning også mellom private parter. At direktiver 
ikke fullt ut gis direkte virkning, kan medføre at de til-
siktede bestemmelsene ikke kan håndheves i noen med-
lemsstater. Dette kan medføre at det oppstår forskjeller i 
de ulike medlemsstatenes regelverk, noe som kan svekke 
omsetningen av varer og tjenester. Videre kan det oppstå 
konkurranseulemper for bedriftene i de medlemsstatene 
med de minst gunstige regelverkene.

3. Nærmere om EU-domstolens avgjørelser i CIA 
Security, Unilever Italia og Wells. Hvordan skal disse 
avgjørelsene forstås?

I det følgende gjennomføres først en kortfattet analyse av 
hver av de tre avgjørelsene. Deretter blir avgjørelsene for-
søkt tolket i sammenheng.

CIA Security4 gjaldt et vekterfirma - CIA - som solgte et 
tyverisikringssystem på det belgiske markedet. Signalson 
- et konkurrerende vekterfirma - hevdet at tyverisikrings-
systemet ikke oppfylte de kravene som var oppstilt i belgisk 
lovgivning. Signalson anla søksmål mot CIA for belgiske 
domstoler, og krevde at det ble nedlagt forbud mot at CIA 
kunne markedsføre produktet. CIA påberopte seg artikkel 
8 i Direktiv 83/189, som pålegger medlemsstatene å varsle 

3 Denne uttalelsen ble fulgt opp i sak 91/92 (Dori), og har blitt 
lagt til grunn i som gjeldende i senere avgjørelser.
4 Sak 194/94

Kommisjonen før det vedtas tekniske reguleringer. Da bel-
giske myndigheter hadde unnlatt å varsle Kommisjonen 
før regelverket ble vedtatt, ville anvendelsen av direktivet 
medføre at det belgiske regelverket ikke kunne anvendes i 
saken. Den belgiske domstolen ba EU-domstolen om en 
prejudisiell uttalelse, hvor den reiste spørsmålet om be-
stemmelsen i direktivet var tilstrekkelig ubetinget og klar 
til at den kunne gis direkte virkning.

I denne avgjørelsen går ikke Domstolen uttrykkelig inn på 
spørsmålet om det forhold at saken står mellom to vek-
terfirmaer - to private rettssubjekter - medfører at direkte 
virkning er utelukket. Domstolen gir imidlertid uttrykk 
for flere interessante formålsbetraktninger, som kan for-
stås slik at Domstolen forutsetter at det gjelder en spesi-
alregel som avviker fra den alminnelige læren i Marshall-
saken. I avsnitt 40 gir Domstolen følgende uttalelse: 

”The first point which must be made is that Directive 
83/189 is designed to protect, by means of preventive con-
trol, freedom of movement for goods, which is one of the 
foundations of the Community. This control serves a use-
ful purpose in that technical regulations covered by the di-
rective may constitute obstacles to trade in goods between 
Member States, such obstacles being permissible only if 
they are necessary to satisfy compelling public interest re-
quirements. The control is also effective in that all draft 
technical regulations covered by the directive must be no-
tified and, except in the case of those regulations whose 
urgency must be suspended during the periods laid down 
by Article 9”.
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I denne uttalelsen fremhever Domstolen at formålet med 
direktivet er å effektivisere det frie varebyttet. Tekniske re-
guleringer kan ifølge Domstolen være egnet til å forhindre 
handelen mellom medlemsstatene, noe som tilsier at di-
rektivet kan anvendes til fortrengsel for dette regelverket.

I avsnitt 41 følger Domstolen opp dette med å påpeke at 
varslingsplikten er ment å gi Kommisjonen og andre med-
lemsstater anledning til å undersøke mulige handelshind-
ringer som kan oppstå følge av regelverket. Videre skal 
Kommisjonen og andre medlemsstater gis anledning til å 
foreslå endringer i det nasjonale regelverket som er fore-
slått.

EU-domstolen kommer til at bestemmelsen er tilstrek-
kelig ubetinget og presis til at den skal kunne gis direkte 
virkning, og konklusjonen blir da at den belgiske domsto-
len ikke skal anvende det belgiske regelverket. Dette med-
fører at CIA kan fortsette sin markedsføring av tyveria-
larmen, med de konsekvenser dette får for konkurransen 
med Signalson.

Unilever Italia5 gjaldt en matvareprodusent - Central Food 
- som hadde mottatt 648 liter olivenolje fra en leverandør 
- Unilever. Central Food nektet å betale for olivenoljen, da 
de mente at den ikke var merket i henhold til gjeldende 
italiensk regelverk. Unilever anla søksmål for italienske 
domstoler, hvor de hevdet at det italienske regelverket ikke 
kunne håndheves. Dette ble begrunnet med at regelverket 
var vedtatt i strid med artikkel 9 i Direktiv 83/189 - en 
bestemmelse i det samme direktivet som ble behandlet i 
CIA Security. Domstolen viste til CIA Security, og uttalte 
følgende i avsnitt 49:

5 Sak 443/98

”Thus, it follows from the case-law of the Court that the 
inapplicability of a technical regulation which has not 
been notified in accordance with Article 8 of Directive 
83/189 can be involved in proceedings between individu-
als for the reasons set out in paragraphs 40 to 43 of this 
judgement. The same applies to non-compliance with the 
obligations laid down by Article 9 of the same directive, 
and there is no reason, in that connection, to treat disputes 
between individuals relating to unfair competition, as in 
the CIA Security case, differently from disputes between 
individuals concerning contractual rights and obligations, 
as in the main proceedings”.

I denne uttalelsen legger EU-domstolen til grunn at artik-
kel 8 og 9 i Direktiv 83/189 kan påberopes i saker mellom 
private parter, der dette vil medføre at en teknisk regule-
ring vedtatt i strid med bestemmelsene, ikke kan håndhe-
ves. Dette utledes av CIA Security. Domstolen viser tilbake 
til sine uttalelser i avsnitt 40 til 43 i samme avgjørelse, hvor 
den særlig fremhever at direktivets formål er å forhindre 
handelshindringer og dermed effektivisere det frie vare-
byttet. Dette kan forstås slik at Domstolen grunnet de sær-
lige hensynene som her gjør seg gjeldende forutsetter at 
det gjelder en spesialregel på dette området. Videre uttalte 
Domstolen følgende i avsnitt 50:

”Whilst it is true, as observed by the Italian and Danish 
Governments, that a directive cannot of itself impose obli-
gations on an individual and cannot therefore be relied 
on as such against an individual, that case law does not 
apply where non-compliance with Article 8 and Article 9 
of Directive 83/189, which constitutes a substantial proce-
dural defect, renders a technical regulation adopted in 
breach of either of those articles inapplicable”.

Her sier EU-domstolen uttrykkelig at Marshall-læren ikke 
gjelder hvor et nasjonalt regelverk er vedtatt i strid med 
artikkel 8 eller 9 i direktivet. EU-domstolen konkluderte 
i denne saken med at EU-retten krever at direktivet gis 
direkte virkning, med den konsekvens at domstolene ikke 
kunne anvende det bestridte italienske regelverket.

Wells6 gjaldt et firma som hadde søkt om tillatelse fra of-
fentlige myndigheter om å starte opp gruvedrift på en av 
firmaets eiendommer. I nærheten av denne eiendommen 
bodde det en kvinne med navn Wells. Ved behandlingen 
av søknaden ble det ikke gjennomført en konsekvensu-
tredning. Wells ønsket å forhindre at det ble startet opp 
gruvedrift på eiendommen. Hun påberopte seg i den for-
bindelse artikkel 1(2) i Direktiv 85/337, som krevde at 
medlemsstatene i visse tilfeller gjennomførte en konse-
kvensutredning. I avsnitt 56 uttalte Domstolen følgende:

”As to that submission, the principle of legal certainty 
prevents directives from creating obligations for indi-
viduals. For them, the provisions of a directive can only 
create rights. Consequently, an individual may not rely 
on a directive against a Member State where it is a mat-
6 Sak 201/02



ter of a State obligation directly linked to the performance 
of another obligation falling, pursuant to that directive, 
on a third party”. I avsnitt 57 fulgte Domstolen opp med 
dette: ”On the other hand, mere adverse repercussions on 
the rights of third parties, even if the repercussions are 
certain, do not justify preventing an individual from in-
voking the provisions of a directive against the Member 
State concerned”.

I disse to avsnittene presiserer EU-domstolen at direktiver 
i utgangspunktet ikke kan gis direkte virkning i saker mel-
lom en privat part og en medlemsstat, hvor anvendelsen 
av direktivet får betydning for en tredje privat part. Videre 
forstås uttalelsene slik at enhver konsekvens, til tross for 
dette, ikke nødvendigvis kan medføre at direktivet ikke 
kan anvendes. I forlengelsen av dette uttaler Domstolen 
følgende i avsnitt 58:

”In the main proceedings, the obligation on the Member 
State concerned to ensure that the competent authorities 
carry out an assessment of the environmental effects of 
the working of the quarry is not directly linked to the per-
formance of any obligation which would fall, pursuant to 
Directive 85/337, on the quarry owners. The fact that mi-
ning operations must be halted to await the results of the 
assessment is admittedly the consequence of the belated 
performance of that State’s obligations. Such a consequ-
ence cannot, however, as the United Kingdom claims, be 
described as ”inverse direct effect” of the provisions of 

that directive in relation to the quarry owners”.

Her legger EU-domstolen til grunn at plikten til å fore-
ta en konsekvensutredning påhviler medlemsstaten. 
Konsekvensutredningen vil overfor gruvefirmaet kun 
medføre at dens virksomhet må stoppes midlertidig, 
mens konsekvensutredningen blir foretatt. Dette kan etter 
Domstolens syn ikke likestilles med direkte virkning.

Sammenfatningsvis kan disse tre avgjørelsene forstås slik 
at Domstolen behandler sakene som tilfeller av en slags 
”forkledd” vertikal virkning. I alle de tre sakene har med-
lemsstatens manglende oppfyllelse av sine forpliktelser 
medført konsekvenser for en privat part. Videre har en 
tredje privat part i alle de tre sakene hatt en interesse i for-
holdet medlemsstaten og den private, som etter medlems-
statenes rett har blitt ansett som tilstrekkelig til at denne 
skal kunne anlegge søksmål. At direktivet håndheves av 
den nasjonale domstolen, medfører imidlertid ikke at 
tredjeparten pålegges noen forpliktelser. Man kan derfor 
argumentere for at man i dette tilfellet står overfor en ho-
risontal konflikt, men ingen horisontal virkning.7 En slik 
tolkning kan forklare at Domstolen i CIA Security ikke 
problematiserer spørsmålet om direkte virkning i større 
grad, og synes å harmonere med alle de tre avgjørelsene.

7 For en nærmere vurdering av doktrinen og dens problema-
tiske sider, se Michael Dougan, “The disguised vertical direct effect of 
directives”, Cambridge Law Journal, november 2000, s. 601-605.

«Ved å bistå selskaper med 
børsnoteringer, oppkjøp og 
 finansiering blir jeg godt kjent 
med norsk næringsliv og jobber 
med et regelverk man ikke lærer 
så mye om på studiet.»

Som trainee i Wikborg Rein  
får du reelle oppgaver og  
ansvar, og mulighet til å  
lære av de beste. 

Bjørn Olav Isaksen,  
fast advokat, kapitalmarked 
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HVORDAN HA EN GOD 
PROSEDYRE

Tekst: Marius Storvik, foto: Colorbox

Mitt første råd til en god prosedyre er å forstå oppga-
ven. Du må finne ut hvor hunden ligger begravet. Du må 
prøve å finne ulike mulige rettsgrunnlag som kan gi retts-
virkningen din klient ønsker. Du må teste standpunkter 
og varianter. Prøv ulike perspektiver. For å gjøre dette må 
du forstå jussen.

Mitt neste råd til en god 
prosedyre er å disponere 
godt. Ha en innledning 
som skaper interesse. Ha 
med en beretning, men ikke 
slik type som i amerikanske 
advokatserier. Du velger ut 
og bruk de delene av faktum 
som er særlig viktig for din 
side. 

Mitt tredje råd er å jobbe 
med argumentene. Du må 
både argumentere for din 
side, og du må argumen-
tere mot motparten. Dette 
er kjernen i oppgaven. Her 
testes om du har forstått oppgaven og jussen. Det beste er 
om du kombinerer overordnede hensyn med detaljene i 
jussen og detaljene i faktum. Glem ikke at djevelen ligger 
i detaljene, men glem heller ikke å plassere djevelen i rett 
rom.

Avslutningen vil huskes, den må derfor være god. I en 
prosedyre må du være forsiktig med å appelere til følel-
ser. Husk at dommere er profesjonelle, som daglig blir 
konfrontert med emosjoner. Gi heller noe intellektet kan 
tygge på. 

Så et råd om manusutforming. Lag et manus med to 
spalter. I den ene spalten har du prosedyren ord for ord. I 
den andre spalten har du stikkord. Bruk stikkordene, og 
snakk løsrevet fra manus. Dersom du glemmer hva du 
skal si, så kan du lese prosedyren ord for ord.

Det er vanlig å levere 
juridisk utdrag til dom-
merne. Ikke bare lever 
det, men bruk det. Be 
dommerne slå opp i retts-
kildene du bruker. Vent 
til dommerne har funnet 
rettskilden før du leser. 
Marker gjerne i det juri-
diske utdraget der dom-
merne skal lese. 

Du må framstå som tro-
verdig. Det betyr at du må 
velge klær og sminke som 
styrker din klients og din 
egen troverdighet. Ikke 
bløff eller lyv. Selv om du 

slipper unna der og da, sies det at karma er en boomerang. 

Mitt siste tips er å tro på saken din. Ikke rop eller være 
høyrøstet. Vær rolig kontrollert og bruk gjerne lav stem-
me. Vær lidenskapelig. Tro at din argumentasjon vil berge 
ikke bare din klient, men også hele verden. Når du tror 
dette, vil det være lettere for dommerne å tro det.

PROSEDYRE:

Å holde en god preosedyre er vanskelig. Uansett om du faktisk liker å melde deg opp til prosedyrekonkuranser, eller om du 
helst ikke skulle hatt prosedyre som muntligoppgave men likevel endte opp med prosedyre har vi fått tak i noen gode tips. 
Siden vi i redaksjonen ikke nødvendigvis er de beste på prosedyre har vi fått selveste Marius Storvik til å gi deg hans beste 
tips.

Lovavdelingen

PRAKTIKANT I LOVAVDELINGEN
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er 
et juridisk ekspertorgan for regjeringen og depar-
tementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale 
rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket 
og bistår regjeringen og departementene i juridiske 
spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om 
gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike 
internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU. 

Hvorfor Lovavdelingen?
•	 arbeid	med	sentrale	og	prinsipielle	rettsspørsmål
•	 arbeid	med	internasjonale	rettsområder
•	 unikt	innblikk	i	politiske	beslutningsprosesser
•	 høyt	tempo,	men	samtidig	tid	til	faglig	fordypning

•		et	hyggelig,	ungt	og	uformelt	arbeidsmiljø
•		dyktige	kollegaer

Praktikantordningen  
Vi	tilbyr	praktikantopphold	fra	fire	til	seks	uker	hele	
året. For deg som er student er et praktikantopphold 
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og 
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt  
eksamen på andre avdeling med svært gode  
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold 
sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet 
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med 
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer 
på www.lovavdelingen.no
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Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er 
et juridisk ekspertorgan for regjeringen og depar-
tementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale 
rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket 
og bistår regjeringen og departementene i juridiske 
spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om 
gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike 
internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU. 

Hvorfor Lovavdelingen?
•	 arbeid	med	sentrale	og	prinsipielle	rettsspørsmål
•	 arbeid	med	internasjonale	rettsområder
•	 unikt	innblikk	i	politiske	beslutningsprosesser
•	 høyt	tempo,	men	samtidig	tid	til	faglig	fordypning

•		et	hyggelig,	ungt	og	uformelt	arbeidsmiljø
•		dyktige	kollegaer

Praktikantordningen  
Vi	tilbyr	praktikantopphold	fra	fire	til	seks	uker	hele	
året. For deg som er student er et praktikantopphold 
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og 
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt  
eksamen på andre avdeling med svært gode  
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold 
sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet 
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med 
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer 
på www.lovavdelingen.no
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PSYK
Tekst: Benedicte Røed Gjertsen, foto: Colorbox

I tre år har jeg levd med et stempel: 
Psykisk syk. Jeg har bipolar lidelse 
type II. Kort fortalt er det en diag-
nose som blir satt når en over len-
gre periode viser klare tegn på hy-
pomani og depresjon. Episodene, 
som det heter når en er aktivt syk, 
utløses av triggere. Disse triggerne 
utløser en reaksjon i hjernen av 

hormoner og stoffer. Derfor kan man ikke stoppe en epi-
sode, slik mange tror. Det fins selvfølgelig hjelpemidler 
som medikamenter, terapi og lignende. Dessverre er det 
slik at veldig mange går rundt med feilinformasjon om 
hva denne sykdommen faktisk går ut på. Hvor kommer 
dette fra? Og hvorfor er det ikke mer fokus på å faktisk 
gjøre noe med denne feilinformasjonen? Det er fokus på 
psykisk sykdom, og det å sidestille det med fysisk sykdom. 
Da mener jeg at vi må slå et slag for folkeopplysning og 
ikke feilinformering! 

 Jeg kan nevne flere serier hvor serieskaperne har mesket 
seg i floskler rundt det bipolare stemplet. De skaper figu-
rer som ikke har kontakt med virkeligheten. Rollefigurer 
som konstant går rundt i paranoia, rollefigurer som kler 
seg nakne ut av det blå, rollefigurer som ikke er i stand til 
å ta beslutninger for seg selv. Hver gang blir jeg like skuf-
fet. Så klart – jeg forstår underholdningsverdien. «Carrie» 
i Homeland var den ultimate hovedrolleinnehaver med 
mye makt på jobb, men desto mindre makt over eget liv 
på privaten. «Even» i Skam var latterlig god å være ma-

nisk. Han var på en måte for god til å være sann- noe da 
som viste seg å stemme.

Desverre er dette bare med på å forsterke de feiloppfat-
ninger folk har om psykisk sykdom, og dette plager meg. 
Ikke fordi jeg tar meg nær av de fremstillingene, for noe 
av det er treffende og sant. Problemet er bare at når man 
faktisk lever med en slik diagnose må man kjempe mot 
disse usanne oppfatningene. Tidvis kan man føle at man 
ikke blir tatt seriøst dersom man ikke har disse enorme 
svingningene en ser på film. Det som kan være vanskeligst 
med å ha en slik diagnose er nettopp disse forventningene 
folk har til sykdommen. Store deler av mitt liv er jeg i en 
bra periode. Det betyr at jeg er i mitt normale stemnings-
leie og jeg er innenfor det «normale» spekteret hva angår 
følelseslivet. Det paradoksale med dette er at jeg da føler 
jeg ikke innfrir «kravet» til å være syk. Det er nesten gått 
sport i å ha ekstreme symptomer på psykisk sykdom, mye 
grunnet det ekstreme fokuset på denne type sykdom i ny-
ere tv-serier og film. Underholdningsverdien av en frisk 
syk person er ikke like stor som en syk rollefigur som kon-
stant viser sykdomstegn i en serie. 

Tidligere i oktober ble Verdensdagen for psykisk helse 
markert. Årets kampanje hadde fokus på raushet, noe som 
er utrolig viktig. Det er en klisje, kanskje litt pompøst å si 
at man skal være raus. Men hva betyr det egentlig å være 
raus? En naturlig språklig forståelse gir lite. Forarbeid er 
det heller ikke mye av. Et kjapt søk i ordboka forteller at det 
blant annet kan være synonymt med generøs og gavmild. 
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Fra norrønt kan man utlede at man er modig og dyktig. 
Personlig gir det meg følelsen av å gi noe ekstra eller å vise 
velvilje. Nettopp dette er så essensielt. En må vise raushet 
overfor den som er syk med å faktisk være modig nok til 
å spørre den person hvordan det faktisk er å leve med en 
slik sykdom. Vær litt modig og spør om de litt vanskelige 
spørsmålene. Tør å si fra at du faktisk ikke forstår. 

Da jeg først fikk diagnosen studerte jeg i Trondheim, og 
hadde en stor vennegjeng bestående av «verdens beste 
jenter». Dere kjenner typen. Ingen av de var rause nok til 
å ta inn over seg en sykdom som på det tidspunktet var 
veldig aktiv. De var ikke rause nok til å forstå at jeg ikke 
lengre kunne delta på lik linje som før. De spurte ikke hva 
sykdommen faktisk gikk ut på. De hadde lest om det på 
wikipedia sa de. Noen av de hadde sett det på film. Andre 
hadde en eller annen slektning som hadde diagnosen. 
Problemet var bare at ingen spurte hvordan sykdommen 
berørte meg. Jeg ble satt i en bås. Vi er nødt til å slutte med 
dette. Glem det du har sett på film. Drit i å dra inn den 
slektningen. Vær en generøs person som gir litt av din tid 
og interesse for å faktisk forstå. 

Min oppfordring til deg: Ikke bidra til mer feilinforme-
ring. Ikke la en diagnose komme i veien for vennskap. 
Vær en god venn. 
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