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REDAKTØRENES ORD
Hei alle sammen! Velkommen inn i eksamensperioden!
Her er vårt første forsøk på utgivelse av Jus’t som nye redaktører, vi har hatt det
gøy med denne utgaven og håper den faller i smak. Tema for utgaven er eksamen, vi har blant annet samlet ulike eksamenstips for enhver smak, håper dere
nyter godt av disse!
Redaksjonen har tatt for seg mye spennende. Vi byr på forklaring av den nye
gradsforskriften og juss i media. Andre viktige spørsmål som hvilken Monster
du burde kjøpe inn før eksamen er også inntatt! Videre har vi to mønsterbesvarelser fra både 1. og 3. avdeling som vil komme godt med under eksamensforberedelsene.
Med vaksiner i omløp, ser det ut som at høsten blir mer normal. Amanda har
derfor gitt oss et innblikk i hvordan et vanlig høsthalvår ser ut, det kan muligens
opprettholde motivasjonen til oss slitne jusstudenter!
Vi vil oppfordre alle som liker å skrive eller som vil engasjere til å melde seg inn
i Jus’t redaksjonen. Det ryktes at det å skrive i en studentredaksjon er kritisk for
å nå opp og frem på karakterskalaen...
... noe vi selv håper å nyte godt av
Noen har allerede hatt eksamen og andre venter i spenning. Det kan virke lenge
til, men sommerferien er rett rundt hjørnet. Hold ut! Vi ønsker dere lykke til og
god lesing.

Hanna Dahl
Redaktør
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Gudbrand A. Wiig Lo
Redaktør
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tlf. 466 26 131
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JUS I MEDIA
Semesteret er snart over for del fleste og det er ingenting bedre enn en liten oppsummering av den siste tids eskapader i det juridiske miljøet. Her en
noen utgave godbiter fra min side. Det skal først gis en kort oppfølgning av
saker som har «rykket» opp siden sist utgave.
Tekst: Vetle H. Ufsvatn

Høyesterett avklarer og utvikler
I sist utgave ble det redegjort for LB-2020-151682, som nå er avgjort i Høyesterett (HR-2021-966-A), hvor Høyesterett tillot føring av
videobevis tatt av tiltalte mot hennes ønske. Høyesterett tar ikke stilling til om filmingen var i strid med personvernlovgivningen, men
gikk lang i å nedtone det tidligere vilkåret om gjentatt rettskrenkelse, se Rt. 1999 s. 1269. Høyesterett uttaler i avsnitt 49 at det er «ingen reelle grunner til å trekke et slikt skille mellom tilfellene som verksbetjentsdommen bygger på». Hvorvidt dette er en liberalisering
eller ikke er vanskelig å si, men Høyesterett ser ut til å legge seg på en lik linje som EMD.
Det ble i forrige utgave redegjort for LB-2019-124354 (feil i sist utgave hvor det sto «LB-2020-124354»), hvor Høyesterett (HR-2021953-A) har kommet til motsatt resultat. Høyesterett slår fast i avsnitt 57 at plan- og bygningsloven §12-7 nr. 10 ikke er såkalt «fritt
skjønn», men må «dekke reelle behov» som følge av utbyggingen eller «avhjelpe ulemper denne fører til». Som følge av partenes prosedyrer kunne ikke Høyesterett ta stilling til om i «hvilken utstrekning den konkrete rettsanvendelsen er undergitt domstolskontroll»,
herunder at Høyesterett ikke avklarte om §12-7 nr. 10 var underlagt subsumsjonskontroll. Dette hadde vært en etterlengtet, men får
utså til neste sak (muligens LB-2019-135154?).
Har tomtefeste utspilt sin rolle i det norske samfunnet?
Det er fremmet et representantforslag fra Stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Martin Henriksen og Anette
Trettebergstuen om å «avvikle lov om tomtefeste» (Dokument 8:210 S (2020-2021). Som bakgrunn for forslaget sier representantene
følgende: «Instituttet oppsto i en tid med mektige godseiere og svake finansinstitusjoner». Det uttales videre at «I dag er behovet for
nye tomtefesteavtaler borte, og ordningen fører i hovedsak med seg usikkerhet og konflikt. Tomtefeste er således en historisk etterlevning». Spørsmålet er om dette er en treffende formulering av Tomtefesteloven.
Det har vært flere Tomtefestelover, men det er lov 20. desember 1996 nr. 106 om Tomtefeste som gjelder i dag. Loven har vært en het
potet, særlig som følge av flere runder i EMD. Det er derfor ikke helt misvisende at Tomtefesteloven har bidratt til konflikt og særlig
overfor «forbrukere», da de gunstige regler for Festerne kun gjelder for bolig- og fritidsbolig. Vi lar EMK problemstillingene ligge her.
Det kan likevel ikke dyttes under en stein at Tomtefeste har et problematisk opp mot EMK P1-1, slik at bortfester har hatt en tung vei
å gå.
Det er likevel slik at tomtefeste gjelder for all type leiekontrakter hvor bortfester eier grunnen og feste oppfører «hus» jf. Tomtefesteloven
§1. Loven er ikke avgrenset til de forhold hvor det er et skjevt styrkeforhold mellom partene og dette er ikke fremhevet i forslaget.
Et annet spørsmål er hva som skal være alternativet: Skal vi falle tilbake på bakgrunnsretten? Fjerning av loven vil ikke fjerne selve
problemet: Grunneiers vern etter EMK P1-1 gjelder uavhengig av lovregulering og fjerning av Tomtefesteloven vil kunne skape mer
usikkerhet enn klarhet.
Konflikter og hensyn til fester er gode innsigelser mot Tomtefesteinstituttet, men en avvikling virker ikke helt gjennomtenkt. Blant
annet er avviklingen kun myntet på bolig og fritidsboliger, som kun er en del av instituttet (men det som har fått mest dekning). En
grundig utredning er nok heller veien å gå istedenfor et politisk inspirert trekk.
«Kompanisjef» Lauritzen kalt inn på teppet i Agder Tingrett
Dag Otto Lauritzen, kjent som syklist, fra tv programmet «Huskestue» og kanskje aller mest som Oberst i tv-programmet «Kompani
Lauritzen» måtte opptre i en annen rolle enn han er vant til på tv-skjermen, Han var nemlig innkalt som vitne og måtte forklare seg
foran Tingrettsdommer Øyvind Strand i Agder Tingrett i forbindelse med en boligkjøpssak.
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Bakgrunnen knytter seg til hans sønn Stian Lauritzen og hans samboer Tiril Sjåstad Christiansen, sistnevnte kjent fra tv-programmet
«Farmen – kampen for tilværelsen», som kjøpte seg bolig i Grimstad. Som det ofte er tilfellet ved kjøp av brukt bolig kommer feil og
mangler frem for dagen etter overtakelse, og da vil det ofte være for sent. Det var store fuktskader i boligen og det fremsto som et
særdeles dårlig kjøp. For å bruke Dag Ottos ord i tekstmelding som ble fremlagt i retten: «Dere har kjøpt katta i sekken» . Boligen ble
kjøpt for 4,3 millioner og det ble avkrevet prisavslag for nærmere 1,3 millioner.
En trenger ikke være HELP-advokat for å skjønne at dette er en tung motbakke for selger, selv om det må tas i betraktning at boligen
var nærmere 60 år gammel.
Om Dag Otto måtte gå i rett eller stryke finskjorten før han møtte sin overordne i retten er det ikke gitt informasjon om. Det ble
uansett inngått et forlik mellom partene, ryktene sier det lå rundt 700.00, og det må anta at dette i noen grad må skylde Oberstens
inntreden.
Jusstudenter har atter en gang vist sin kjærlighet overfor politiet.
Den årlige undersøkelsen av hvilke arbeidsgivere som foretrekkes av studenter gjennomført av Unversumglobal viser for 2021 det
som har vært en lang trend: Politiet og statlige arbeidsplasser er fortsatt det studenter har som preferanse. Særlig gjelder dette
politiet, som har tronet førsteplass i flere år på rad. Hvorvidt jusstudenter er systematiske slaver for det statlige regimet eller statlige
arbeidsgivere bare tilbyr bedre fordeler er det vanskelig å gi et godt svar på.
På topp 10 finner vi flere statlige arbeidsgivere, som foruten politiet, er Utenriksdepartementet (3), Høyesterett (4), Justisdepartementet
(6), Økokrim (7), Tingrettene (8) og Regjeringsadvokaten (10). Blant de private arbeidsgiverne er Wikborg Rein plassert på en andre
plass, som de har beholdt fra tidligere plasseringer. Advokatfirmaet Thommessen har forbedret seg kraftig og bykset opp til en femte
plass. På niende plass finner vi advokatfirmaet Wiersholm, som dermed har kommet seg inn på topp 10 listen.
Undersøkelsen viser at de prestisjefulle statlige arbeidsplassene, foruten politiet, ranker høyt oppe, og dette er selvsagt. Blant private
arbeidsgivere er det første året på en stund at det ikke er noen «husadvokater» på topp 10 listen (blant annet var DNB på topp 10 i
2020). Hvorfor Wikborg Rein, Thommessen og Wiersholm troner høyt oppe blant studenter er vanskelig å vite. Om det er mer attraktivt å jobbe som eksterne advokater istedenfor internt som «husadvokat» fremstår likevel som den mest naturlige konklusjonen her.

Tusen takk!
Vårt formål er å utvikle de dyktigste hodene for å kunne utgjøre en forskjell
i samfunn og næringsliv, og da er vi ute etter de beste talentene. Derfor er
det veldig gledelig at dere studenter har kåret oss til bransjens mest attraktive
arbeidsgiver for åttende året på rad. Tusen takk til alle som har stemt på oss!

2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
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Endring av gradsforskriften – kort forklart
Tekst: Frida J. Lindegaard
Foto: Adobe Stock/greenbutterfly
Privat

Den siste tiden har endring av gradsforskriften engasjert jusstudenter i hele landet. Jeg har derfor kontaktet lederen for JSU Tromsø, Johanne Grov Eilertsen, for
å få svar på noen spørsmål. Hva handler egentlig dette om? Hva ble resultatet
på meningsmålingen blant studentene?

Hva innebærer en endring i gradsforskriften?
Gradsforskriften tar til orde for å opphøre monopolet på utdanninger som psykologi, teologi og rettsvitenskap. Per dags dato
er det kun Bergen, Oslo og Tromsø som kan tilby en master i
rettsvitenskap.
Universitetet i Stavanger og BI har blant annet signalisert at
de ønsker å åpne for å kunne tilby master i rettsvitenskap om
gradsforskriften endres. Spørsmålet er om en master fra Stavanger/BI blir likestilt som en master fra Bergen, Oslo og Tromsø
selv om de nye studiestedene ikke tilbyr svært viktige prosessfag. Hvilke krav som stilles til utdanningen blir ikke behandlet i
Meld. St. 19 (2020–2021), og må mest sannsynlig bli håndtert av
NOKUT.
Hvilke fordeler og ulemper vil en endring i gradsforskriften
medføre?
Fordelen kan for eksempel være at det er flere utdanningssteder
som tilbyr rettsvitenskap slik at studentene får flere valgmuligheter. Videre så kan det også medføre at noen fagmiljøer blir
større og sterkere som følge av spesialisering.
Ulempene kan imidlertid være at det ikke er et reelt samfunnsbehov for flere jurister, og at det dermed utdannes for mange. Vi
er også redd for at kvaliteten på utdanningen ikke vil være av en
tilfredsstillende art. Det juridiske fagmiljøet i Norge er svært lite
og vi ser bekymringsfullt på hvordan disse nye utdanningsinstitusjonene skal kunne rekruttere kompetente vitenskapelige
ansatte.

Dere sendte ut en meningsmåling/undersøkelse på mail. Er
det overvekt av studenter som stemmer for eller imot?
Det var et klart overtall som var mot endringen. Slik var fordelingen:
For endring av gradsforskriften: 5,7 %
Ingen klar mening, ser argumenter i begge retninger: 6,4 %
Mot endring i gradsforskriften: 86,9 %
Usikker: 0,9 %
Totalt var det 948 svar hvor 193 av disse kom fra Tromsø.
Hvilke partier stemte for/imot endring av gradsforskriften?
Saken er under komitébehandling per dags dato, og var til
høring 20. april 2021. Debatten og endelig vedtak gjennomføres
18. mai 2021. Partiene på høyresiden samt Arbeiderpartiet har
signalisert at de vil stemme for en endring, noe som sikrer et
flertall for endring.
Hvorfor valgte dere å engasjere dere i denne saken?
Vi har samarbeidet om denne saken med JSU Bergen og Oslo.
Saken har engasjert mange jusstudenter, og et samarbeid med
Bergen og Oslo føltes dermed naturlig. Videre har vi også grepne studenter som kom til oss i JSU direkte med oppfordring om
at vi burde engasjere oss. Vi setter alltid pris på at studentene tar
kontakt med oss i saker som rører dem.

Leder i JSU Tromsø,
Johanne Grov Eilertsen
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Hvordan få A på eksamen?
Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: Adobe stock/Minerva Studio

med fine smil og våkne blikk. De grunnene som også spiller inn,
er at sensor mest sannsynlig har en god frokost i magen, og ikke
har måttet høre på skingrende, nervøse stemmer i flere timer
allerede. Dette kan nok også overføres til de skriftlige eksamenene av dette år. At sensor stiller med friske øyne, en god
kopp kaffe og høy toleranse for studentenes famlende forsøk
på å utforme rettsregler, vil kunne være avgjørende for hvilken
karakter du får.
På den andre siden kan det også felle deg dersom sensor har
hatt en dårlig natt, eller generelt ikke er et morgenmenneske.
Hvis sensor, som så mange andre, våkner opp med helvete lysende i øynene, vil nok dette gå dårlig utover bedømmelsen av
din oppgave. Poenget her er vel igjen at karaktersettingen kun
avhenger av din sensors personlige forutsetninger.
Eksamensperioden er i gang, noe som merkes på både søvn,
hud, svettelukt på PJ og livsgnist blant annet. Uttrykket normalfordeling får brått betydning, og pensumbøkene som har
støvet ned siden de ble kjøpt i høst blas febrilsk i. Det er utallige
eksamenskurs som prøver å få frem hva som må til for å lykkes
på eksamen. Trening, godt kosthold og gode arbeidsvaner (helst
gjennom hele året) løftes frem som kanskje det viktigste dersom
en ønsker å lykkes.
Det mange kanskje ikke vet, er at jobben om å få A på eksamen
ikke starter ved semesterstart i august. Den starter heller ikke
i mars, da man for alvor begynner å dypdykke ned i pensum,
seminaroppgaver og tidligere eksamensoppgaver. Den starter faktisk heller ikke under selve eksamen, når tastaturet går
varmt og fingrene får papirkutt av litt vel hardhendt blafring i
alle tilgjengelige nøtteskallbøker. Jobben starter når du trykker
«lever» i Wiseflow. Det er da opp til høyere makter, også kjent
som sensorene.
Sensorbingoen er, i motsetning til hva folk flest tror, det mest
avgjørende for hvordan karakter du får. Hvilke faktorer som gjør
seg gjeldende skal videre belyses i denne artikkelen. Disse faktorene er helt utenfor studentenes makt, men det kan være en
liten trøst til den som er misfornøyd med det en selv føler er en
A-besvarelse, men som får en D fordi sensoren har hatt en dårlig
natt. Det kan også være et spark bak til den som har ligget på
latsiden hele studieåret, men som vinner karakterlotteriet fordi
sensoren liker at en har med innholdsfortegnelse, og dermed
lander den sagnomsuste A’en.
Hvilken sensor en får er alfa og omega. Også hvilken sinnsstemning sensor er i når hen retter din oppgave er avgjørende for
hvilken karakter du får. I de gode gamle dager da muntligeksamen fremdeles var et faktum, var det klart at det var en fordel
å bli grillet tidlig på dagen. Dette kan det være flere grunner til.
Den mest åpenbare er at sensor ikke har stort til sammenligningsgrunnlag, og at det da blir enklere å vinne sensors hjerte

Måten du skriver på kan muligens også ha noe å si for hvilken
karakter du presterer å lande. Jeg tenker ikke her på om du har
skrivefeil eller dårlig setningsoppbyggelse, dette legger jeg til
grunn at du har spikret uansett. Det som derimot kan velte eller
redde oppgaven din, er om sensor er tilhenger av måten du stiller opp oppgaven på. Nummerering av underproblemstillinger,
innholdsfortegnelse, fotnoter eller anførsler flettet inn i teksten
kan dra deg fra C til A eller fra C til E, avhengig av hva sensoren
selv setter pris på. Dette har mange kanskje merket gjennom
studiet til nå. I øvingsoppgavene man leverte på høstsemesteret
kan man ha fått refs for å benytte fotnoter, så man dropper
dette til eksamen. Det man ikke tar med i regnestykket da, er
at sensoren din nå er sterk tilhenger av fotnoter, og fordømmer
alle oppgaver som unngår dette. Igjen, bingo...
Det som også kan ha noe å si for karaktersettingen, er av det
litt mer okkulte slaget. Hvilket stjernetegn sensoren din er, vil
kunne ha noe å si for om du må ta opp en avdeling eller ikke.
Om det hadde vært mulig å velge, ville jeg nok valgt en i vekten
eller jomfruens tegn, da disse har myke og vennlige trekk, og i
tillegg er svak for smisk. Dette er egenskaper som vil gjøre deg
til en god sensor. Jeg ville derimot styrt unna for eksempel en
sensor født i fiskenes tegn, da disse gjerne er humørsyke og kan
ha trang til å føle seg som en martyr. Dette vil kunne gjøre at
du raser ned på karakterskalaen i tilfelle du treffer sensoren i en
bølgedal humørmessig.
Oppsummert er karakteren du får på eksamen, som så mye annet i livet, helt opp til tilfeldigheter. Forhåpentligvis klarer vi som
studenter å slå oss til ro med at vi har liten innvirkningskraft på
hva som skjer når vi først har sendt av gårde eksamensbesvarelsen vår, og dermed ha litt lavere skuldre i de tre ukene før sensur
kommer. Og husk – er du ikke fornøyd med karakteren du får,
kan du alltids klage. Sjansen er der for at du vinner sensorbingoen på andre forsøk.

Lykke til i livets bingo til alle medstudenter!
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Mønsterbesvarelse 1. avdeling
Besvarelsen er fra skoleeksamen for 1. avdeling i 2019
og er kommentert av Tord Pedersen

Oppgave 1: Drøft og ta stilling til om Jens har krav på å få utlagt kårboligen til seg.
Tord Pedersen
Det er riktig rettslig grunnlag

Tord Pedersen
Fint at kandidaten får frem det sentrale
vilkåret gjennom problemformuleringen.
Det er mest naturlig å benytte problemformuleringer på de vilkår som skal drøftes mer
inngående. Dersom et spørsmål er åpenbart,
er det som regel ikke nødvendig å oppstille
noe spørsmål
Tord Pedersen
Riktig, og denne slutningen er basert på
en tolkning av el. § 66. Kandidaten får det
tilstrekkelig frem

Spørsmålet må løses med grunnlag i lov av 4.juli 1991 nr.47 om ekteskap
(heretter el.).
Regelen for å få utlagt egne eiendeler kommer frem av el. § 66. Ordlyden
i el. § 66 tilsier at dersom en ektefelle helt eller for det vesentlige eier en
eiendel, har ektefellen krav på å beholde eiendelen, dersom det ikke fører
til et åpenbart urimelig resultat etter forholdene, jf el. § 66 første ledd.
Spørsmålet blir så om Jens kan sies å eie hele eller vesentlige deler av kårboligen, og dermed har krav på å beholde den etter el. § 66. For å avgjøre
om Jens kan sies å ha krav på kårboligen etter el. § 66, må først eierforholdet til boligen avgjøres.

Ektefellers eierforhold deles opp i eneeie og sameie, og reguleres gjennom
el. § 31. Av el. § 31 første ledd fremkommer det at ektefellene eier alene
det de tar med seg inn i ekteskapet eller senere erverver selv. Eiendeler
som erverves av ektefellene i fellesskap blir ektefellenes sameie. For disse
Tord Pedersen
eiendelene gjelder lov av 18.juni 1965 nr. 6 om sameie (heretter saml.), jf el.
Det er riktig at naturlig utgangspunkt for
§ 31 andre ledd. I el. § 31 tredje ledd kommer det frem at det må foretas en
medervervsameie er el. § 31, men det bør
aller først vises til at sameie mellom ektefeller vurdering av hvem som har ervervet en eiendel som tjener til ektefellenes
kan stiftes på tre ulike måter- gjennom en
personlige bruk, slik som felles bolig. Ved vurderingen skal ektefellenes
eksplisitt avtale mellom partene, gjennom
arbeid i hjemmet legges vekt på.
bestemmelser fra arvelater eller giver, eller
gjennom ektefellenes bidrag til ervervet.

Tord Pedersen
Fin problemformulering. Legg også merke til
leservennligheten I teksten. Det er god bruk
av avsnitt og hittil fremstår strukturen og
oppsettet som logisk ved at rettsgrunnlag og
vilkår presenters, deretter deproblemstilling.

Det første spørsmålet blir så om Jens kan sies å eie kårboligen alene.
Slik det fremkommer i vår sak har Jens fått kårboligen som forskudd på arv
fra sine foreldre før ekteskapet ble inngått. Kårboligen er i tillegg tinglyst på
han. Det er på det rene at Jens med dette er eneeier av kårboligen, jf el. §
31 første ledd.
Spørsmålet blir så om Kari har opparbeidet seg en rett til sameie i kårboligen, som var ment å tjene som deres felles bolig, jf el. § 31 tredje ledd.

Tord Pedersen
Helt riktig rettsregel, som fremstilles med
presisjon. Dette er en viktig del av praktikumsskrivingen. Utfordringen er å ikke skrive
for omstendelig ved å drøfte irrelevante
rettskilder og momenter, samt naturligvis å
skrive riktig juridisk fremstilling.

Høyesterett har i RT-1975-220 (Husmordommen), og i etterfølgende
rettspraksis, oppsatt to kumulative vilkår for at en eiendel som i utgangspunktet er en ektefelles eneeie kan bli sameie mellom ektefellene. Disse
vilkårene er at det må sies å være et felles prosjekt, og at ektefellen som
ikke er eneeier kan sies å ha bidratt til ervervelsen, enten direkte eller indirekte. Ved avgjørelsen om det foreligger sameie eller ikke, må det foretas en
helhetsvurdering.
Det første vurderingsmomentet blir dermed om anskaffelsen og renovasjonen av kårboligen kan sies å ha vært et felles prosjekt.
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Jens anskaffet kårboligen gjennom arv ni år før ekteskapet med Kari ble
inngått. Anskaffelsen vil vanskelig kunne sies å ha vært et felles prosjekt, da
ekteskapet ikke var inngått på ervervelsestidspunktet. Det er derimot klart
at kårboligen ikke var oppgradert siden den ble bygd på 1950-tallet. Det
vil være nærliggende å gå ut ifra at for at boligen skulle være beboelig av
ektefellene var en større renovasjon påkrevd. Dette vil tale for at det ikke
er anskaffelsen, men renovasjonen av boligen som vil måtte vektlegges i
spørsmålet om det kan sies å ha vært et felles prosjekt.
Renovasjonen av kårboligen ble gjort med sikte på at ektefellene skulle ta
den i bruk som felles bolig når prosjektet langt om lenge var fullført. Dette
tilser at renovasjonen av kårboligen var et felles prosjekt, og det første
vilkåret er dermed oppfylt.
Det andre vurderingsmomentet blir så om Kari kan sies å ha bidratt direkte
eller indirekte til renovasjonen av kårboligen. Det må først vurderes om Kari
kan sies å ha rett til sameie basert på direkte bidrag.
Renoveringen av kårboligen har i sin helhet blitt direkte finansiert av Jens,
først gjennom hans lønnskonto, og deretter av et lån på 700 000 kr som
han selv var ansvarlig for, og som han selv har betalt ned på. I tillegg til
Jens` midler har hans foreldre bidratt med til sammen 300 000 kr. Slik det
fremkommer har hver av ektefellenes inntekt i sin helhet gått til å dekke
forbruksutgifter og oppussingen av kårboligen i de år det har tatt å renovere det. Kari vil kunne sies å ha bidratt direkte i en viss grad, men hennes
bidrag sett i sammenheng med hva Jens har bidratt med, vil ikke kunne gi
henne rett til sameie alene. Det må dermed vurderes om hun kan sies å ha
bidratt indirekte også.
Slik det fremkommer av el. § 31 tredje ledd, skal en ektefelles arbeid i hjemmet vektlegges ved vurderingen av om rett til sameie er opparbeidet.

Tord Pedersen
Dette er en presis subsumsjon som vitner
om svært god selvstendighet. Legg særlig
merke til måten kandidaten gjennomgående drøfter de faktiske forholdene I lys av
rettsregelen. Utfordringen for mange er at
man drøfter for lite poengtert og løsrevet fra
rettsregelen.

Tord Pedersen
Bra at dette med felles prosjekt konkluderes
eksplisitt på, og skilles ut fra bidrag. Dette er
to selvstendige momenter, selv om de inngår
I en helhetsvurdering og må sees I sammenheng.

Tord Pedersen
Det er bra kandidaten demonstrerer svært
god materiell kunnskap og oversikt over
relevante rettskilder. Det er alltid et pluss å
kunne anvende kilder som rettspraksis.

I saker som omhandler opparbeidelse av rett til sameie har Høyesterett
vektlagt betaling av forbruksutgifter, pass av barn, da spesielt under skolepliktig alder, og arbeid i hjemmet, som el. § 31 tredje ledd oppstiller.
Kari var hjemmeværende med parets felles barn fra 2011-2013, og underlettet i denne perioden for Jens, slik at han kunne legge inn det meste av
sin fritid i oppussingen av kårboligen. Høyesterett har gjort det klart at
pass av felles barn under skolepliktig alder taler for at en ektefelle har rett
til sameie. Dette taler for at Kari har opparbeidet seg rett til sameie i kårboligen ved pass av barna.

Tord Pedersen
God presisjon I subsumsjonen. Her forklarer
kandidaten hva argumentet taler for med
hensyn til problemstillingen. Drøftelsen blir
da mer avansert, og mindre overfladisk

På den andre siden vil tiden Kari var hjemmeværende med parets to barn
ikke sies å alene gi henne rett til sameie, da to år ikke regnes som et betydelig nok tidsrom for å opparbeide seg rett til samvær.

Tord Pedersen
Å drøfte tvilsomme problemstillinger
balansert er en viktig ferdighet som bevisst
fokuseres på. En god jusstudent (og jurist)
evner å se og vurdere ulike argumenter.

Etter 2013, har Karis lønnsinntekt i sin helhet gått med til å dekke familiens samlede utgifter, herunder oppussingen av kårboligen og familiens
forbruksutgifter, i likhet med Jens` inntekt. Det at Kari har brukt hele sin
inntekt for å sørge for fellesskapet i familien, vil tale for at hun har rett til
sameie i kårboligen. Det at Jens også har satt av hele sin inntekt til fellesskapet, vil gjøre at Karis bidrag til løpende utgifter ikke vil ha avgjørende
vekt, da ektefellene har bidratt likt etter evne.
En helhetsvurdering av forholdene rundt finansieringen av kårboligen drar
i retning av at Kari har opparbeidet seg en rett til sameie. Hensynene bak
rettspraksis og el. § 31 tredje ledd er at en ektefelle skal kunne være sikret
å ikke bli stilt i en uheldig situasjon ved ekteskapets opphør. Kårboligen vil
sies å være ervervet av begge ektefellene.

Tord Pedersen
Det er fint at kandidaten er tydelig på delkonklusjonen
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Tord Pedersen
Dette burde vært problematisert noe mer.
Det er riktig at det er en presumsjon for
50/50 eierandel. Man må imidlertid se at et
relevant grunnlag for å fravike presumsjonen
om like sameiedeler vil være om det er store
ulikheter i partenes bidrag til anskaffelsen.
Dersom partene har vesentlig ulike bidrag til
anskaffelsen vil sameiebrøken normalt fastsettes i samsvar med bidragenes størrelse.
Baser på faktum vil Kari ha bidratt med noe
under 600 000 kroner av det samlede
innskuddet på rundt 2 000 000 kroner. Hennes eierandel vil dermed ligge i grenseland
dersom en tar utgangspunkt i grensen går
ved 1⁄4. Trolig må hun antas å eie en så stor
del av eiendommen at det ikke foreligger
noen rett til naturalutlegg etter el. § 66.

Tord Pedersen
Dette er en presis slutning fra ordlyden, og
den er tilstrekkelig presis til å gi et relevant
bidrag til hvordan rettsregelen er å forstå.
Generelt er det en del som har utfordringer
med dette og blir for lite presis og foretar
ordlydsfortolkninger som ikke gir noe meningsinnhold.

Jens har anført at dersom Kari måtte regnes som sameier i kårboligen vil
det være med en så liten andel at han fortsatt vil ha rett på å få utlagt kårboligen til seg selv, jf el. § 66 første ledd.
Slik det fremkommer av el. § 31 andre ledd skal eiendeler som er ervervet
av begge ektefellene følge saml. Av saml. § 2 skal sameierne regnes å ha
like stor del hver, dersom det ikke er grunnlag for noe annet. Jens har, jf
saml. § 2, ikke krav på å få utlagt kårboligen til seg etter el. § 66 første ledd,
da han og Kari eier kårboligen med lik part hver.
Spørsmålet blir dermed om Jens kan kreve boligen utlagt etter unntaksreglene fra el. § 66.
Unntaket fra el. § 66 kommer frem i el. § 67. Bestemmelsens ordlyd slår fast
at dersom særlige grunner taler for det, kan en ektefelle kreve å få utlagt en
eiendom til seg selv, uavhengig av tidligere eierforhold. Ved vurderingen
skal det legges vekt på ektefellens og barnas behov.
”Særlige grunner” taler for at det er en høy terskel for å kreve å overta en
eiendom som ikke er ektefellens eneeie. Det må dermed vurderes om det
foreligger slike grunner som taler for at Jens skal få kårboligen utlagt seg.
Kravet om særlige grunner tilsier at det må være grunner av en viss viktighet som gjør at en ektefelle vil kunne få utlagt eiendom som har tjent som
felles bolig.
Det er ikke tvilsomt at Jens` foreldre har ment at han skal overta boligen,
da det fremkommer at det har vært farens ”plan” at sønnen skulle overta
gården som er tilknyttet kårboligen. Det er derimot ikke klart forutsatt av
Jens` foreldre, og dersom de hadde ment at selve kårboligen og pengegavene de har gitt under renovasjonen av boligen skulle tilfalle Jens ved et
eventuelt brudd, skulle dette vært klart bestemt, jf el. § 48.

Tord Pedersen
Dette er såpass åpenbart, at det kunne vært
gjort enda kortere. Oppgaven inneholder
ikke opplysninger av om det foreligger slik
åpenbar urimelighet her.

Tord Pedersen
Det er som regel hensiktsmessig å starte
en teorioppgave med en innledning, og
markere denne tydelig fra hoveddelen ved
bruk av overskrift. Det vil variere hvor stort
omfang en innledning skal ha. Den viktigste
rettesnoren kan være at dersom oppgaveteksten er uklar eller ikke legger opp til tydelige
avgrensninger, kan dette forklares nærmere.
Hvis oppgaveteksten levner lite tvil, er det
ikke nødvendig med en for omstendelig
innledning. Innledningen skal primært ta
sikte på å skissere hva som skal være innholdet i besvarelsen. Dersom det skal foretas
en rettslig plassering, bør betydningen av
dette forklares i kontekst og i lys av oppgaveteksten. Dersom man skriver at ”oppgaven
befinner seg på statsrettens område”, må
dette forklares nærmere, til eksempel I lys av
de særegne metodiske trek og karakter, hvor
gjerne statspraksis har betydning og som
kan resultere I konstitusjonell sedvanerett.
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Jens har ikke anført at han eller barna har behov som vil kunne sies å oppfylle kravet til særlige grunner i el. § 67. Det vil kunne argumenteres med
at kårboligen har en affeksjonsverdi for Jens, siden den holder til rett ved
hans foreldre, og at han har lagt inn betydelig tid og innsats under renoveringen av den. Derimot tilsier vilkåret ”særlige grunner” at det kreves mer
enn kun et ønske fra den ene ektefellen for at den skal få utlagt felles bolig
til seg selv. Hensynet bak unntaksregelen vil være å skulle beskytte barna
eller den ene ektefellen fra belastningen ved å måtte flytte, men da det ikke
kommer frem at flytting vil medføre problemer, kan det ikke sies å være
oppfylt. Vilkåret for å få ektefellenes felles bolig utlagt til seg etter el. § 67 er
ikke oppfylt.
Jens har ikke krav til å få kårboligen utlagt til seg.
Oppgave 2: Redegjør for innholdet i og drøft utviklingen av konstitusjonell
sedvanerett. Gi eksempler.
Innledning:
Jeg tolker oppgaven dithen at den spør om en avklaring av hva som ligger i
begrepet konsititusjonell sedvanerett, sedvanerettens betydning og sedvanerettens betydning i norsk rett

Med konstitusjonell sedvanerett menes uskrevne rettsregler med grunnlovs rang. For at en rettsregel skal kunne regnes som konstitusjonell sedvanerett, må den ha vokst frem over tid, den må ha vært konsekvent fulgt
opp, og den må kunne sies å være ”god” og av en viss viktighet. Konstitusjonell sedvanerett skiller seg fra vanlig sedvanerett ved at den gis grunnlovs
rang, og havner dermed over vanlig sedvanerett i rettshierarkiet.
Hensynet bak konstitusjonell sedvanerett er å gjøre konstitusjonen mest
mulig dynamisk, ved at konstitusjonell sedvane kan sies å forme konstitusjonen etter de lege lata - altså gjeldende rett.
Jeg vil i det neste ta for meg konstitusjonell sedvaneretts historie i Norge,
så en sammenligning av konstitusjonell sedvaneretts stilling i norsk rett i
forhold til dens stilling i andre land.Jeg vil så gå inn på parlamentarismen i
norsk rett som eksempel på konstitusjonell sedvanerett. Deretter følger en
vurdering av betydningen av konstitusjonell sedvanerett.
Historie:
Konstitusjonell sedvanerett i Norge vokste for alvor frem på starten av
1900-tallet. Grunnen til denne fremveksten var en overgang fra en sterk
kongemakt, til et mer og mer demokratisk styre gjennom den utøvende,
den lovgivende og den dømmende makt. Denne endringen kan ses gjennom at de kongelige prerogativene i Kongeriket Norges Grunnlov (heretter grl.) §§ 12-14 og §§ 17-26 ble endret fra å mene Kongen selv til å bety
Kongen i statsråd - altså regjeringen. Med prerogativer menes særretter
som tilfaller Kongen eller Kongen i statsråd. Konstitusjonell sedvane ble stadig mer diskutert i juridisk litteratur utover 1920-tallet, og er i dag anerkjent
som reelle rettsregler med grunnlovs rang. Fremveksten av konstitusjonell
sedvanerett kan sies å ha vært nødvendig, siden tolkningen av konstitusjonen måtte endre seg i takt med tiden, noe som styrkingen av demokratiet
fra 1900-tallet gir uttrykk for.
Sammenligning av konstitusjonell sedvanes stilling i norsk rett og andre
land:
Konstitusjonell sedvane i norsk rett har en sterk stilling som rettsregler.
Dette følger av at Norge har en sterk grunnlovskonservatisme. Grunnlovskonservatisme betyr at det er en høy terskel for å endre konstitusjonen, noe
som kommer til uttrykk gjennom grl. § 121. Grl.
§ 121 setter en skranke for hvilken grad grl. kan endres, og slår fast at
enkelte modifikasjoner kan gjøres etter en omstendelig endringsprosess i
Stortinget, så lenge endringene ikke strider mot ”konstitusjonens ånd”.
Ved at et land er grunnlovskonservative, blir det et behov for å fortolke
grunnlovens bestemmelser i takt med tiden, og dermed et behov for å ha
konstitusjonell sedvanerett. Den norske modellen for grunnlovskonservatisme kan sies å falle midt på treet i grad av styrke. USA og Sverige kan
benyttes som eksempler på motpoler for å få frem de varierende styrkegradene. USAs modell regnes for å være meget sterk i den grad at det er en
meget høy terskel for å endre ved grunnloven. Dette fører til et økt behov
for konstitusjonell sedvanerett, da spesielt siden USA har verdens eldste
konstitusjon, og samfunnsutviklingen siden den ble vedtatt er betydelig.
Det at det er en svært høy terskel for endring av grunnloven, kan gi utslag i
at grunnlovens regler mister styrke ved at ny, mer oppdatert lov tar dens
plass. Sverige har en lav terskel for å endre sin grunnlov, noe som fører til
at konstitusjonell sedvanerett får en svakere stilling i svensk rett enn for
eksempel i norsk rett. Dette er fordi behovet for å tolke grunnloven basert
på samfunnet vil være mindre, da grunnloven vil sies å være oppdatert
i større grad. Fordelen ved den svenske modellen vil være at hensynet til
forutberegnelighet vil stå sterkere, da det vil være lettere å oppdatere seg
på gjeldende rett. Ulempen vil være at grunnlovens regler kan sies å få en
lavere rang, da de ikke vil være like ”festet” i rettsystemet som for eksempel
de norske.

Tord Pedersen
Fint at det såpass sentralt begrep fra oppgaveteksten og for besvarelsen generelt,
definers noe.
Tord Pedersen
Dette er en kort og poengtert innledning, og
det er ikke nødvendig med noe dyptgående
stoff. Oppgaveteksten er ganske klar på hva
innholdet i besvarelsen bør være.
Tord Pedersenvv
Hvorvidt en besvarelse trenger et punkt om
historikk, beror I utgangspunktet på oppgaveteksten. Her legger oppgaveteksten opp til
historiske redegjørelser gjennom å vise til at
”utviklingen av konstitusjonell sedvanerett”
skal drøftes.
Tord Pedersen
Kandidaten demonstrerer svært god selvstendighet ved å forklare hvorfor konstitusjonell sedvanerett har vokst frem og hvorfor
den var nødvendig.

Tord Pedersen
Som regel demonstrerer kandidater svært
god selvstendighet og vurderingsevne gjennom å forklare et rettslig fenomen gjennom
sammenligning. Da får man bade belyst
sentrale poeng og fremstillingen blir mindre
deskriptiv og oppramsende. Det må imidlertid presiseres at denne delen av besvarelsen
kan fint skrives på en svært god måte uten
at det sammenlignes med konstitusjonell
sedvanerett andre steder.
Tord Pedersen
Legg merke til at et påstand følges opp av en
forklaring. Dette er en essensiell del av skriving av teorioppgaver, nemlig å forklare og
begrunne påstander og løsninger (rettslig).

Tord Pedersen
Generelt godt spark I denne besvarelsen med
fin flyt, sammenheng mellom setninger og
avsnitt, samt få skrivefeil (god rettskriving).
På en skoleeksamen med kort skriveperiode
vil naturligvis språk tillegges noe mindre vekt
i forhold til en hjemmeeksamen over lengre
tidsrom. På skoleeksamener som er omgjort
til hjemmeeksamen vil det fremdeles være
et ikke ubetydelig tidspress, slik at noen
skrivefeil vil tolereres. Husk imidlertid at jo
bedre skriftlig fremstilling man har, jo bedre
helhetsinntrykk etterlater kandidaten.

Tord Pedersen
Det er svært god selvstendighet I måten kandidaten trekker inn reelle hensyn, og kan anvende disses om begrunnelse eller forklaring
på løsninger eller påstander. Evnen til å forstå
rettsregelen og hvorfor de er utformet som
de er, samt kommunisere dette, er sentralt.
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Tord Pedersen
Dette er et treffende eksempel på en regel
som tidligere hadde vært betraktet som
konstitusjonell sedvanerett.

Parlamentarismen:

Parlamentarismen i norsk rett kommer til uttrykk gjennom grl. § 15. Parlamentarisme går ut på at regjeringen må ha støtte i Stortinget for å bli sittende med den utøvende makt. Parlamentarismen har tidligere vært regnet
som konstitusjonell sedvanerett, men ble innlemmet i grl. ved grunnlovsrevisjonen i 2014. Av grl. § 15 følger også Stortingets instruksjonsrett overfor
regjeringen, som regnes å være konstitusjonell sedvane. Instruksjonsretten
Tord Pedersen
Evnen til å vurdere rettsregelen er en viktig
går ut på at Stortinget kan komme med både rettslig og politisk bindende
måloppnåelse, og generelt en viktig ferdiginstrukser til regjeringen. Denne retten følger ikke direkte av grl. § 15, da
het å tilegne seg I løpet av jussutdannelsen.
denne kun slår fast Stortingets rett til å rette mistillitsforslag mot enkelte
Ved å kunne vurdere selvstendig, vil man
i, eller hele, regjeringen, jf grl. § 15 første ledd. Instruksjonsretten favner
utvikle forståelse og være godt rustet til å
anvende jussen. Denne typen vurderinger i
bredere enn det som følger av § 15, som gir uttrykk for kun den rettslige
teorioppgaver vil kunne foretas både fortløbindingen ved et forslag fra Stortinget til regjeringen. Den konstitusjonelle
pende eller avslutningsvis. Dersom en vurdesedvaneretten knyttet til parlamentarismen går ut på at stortinget også
ring fremstår som naturlig å ta fortløpende,
for eksempel i lys av en problematisering, bør kan anmode regjeringen om noe, altså komme med et ønske til hva regjeden nettopp gjøres fortløpende. Det viktigste ringen skal foreta seg. En slik anmodning vil ikke medføre en plikt for regjeer imidlertid at man på et eller annet tidsringen til å handle, slik som et mistillitsforslag vil. Det hersker tvil om en slik
punkt i besvarelsen, i lys av oppgaveteksten, anmodning vil medføre en rettslig så vel som politisk plikt for regjeringen.
får utvist selvstendighet og vurderingsevne.

Vurdering:
Tord Pedersen
Det er svært god selvstendighet at kandidaten, som påpekt tidligere, begrunner
vurderinger I rettskilde, I dette tilfellet reelle
hensyn. Dette er naturligvis en viktig del av
det å vise forståelse for juridisk metode.

Juridisk teori strides hva angår betydningen av konstitusjonell sedvane.
Etter min vurdering står konstitusjonell sedvane i strid med hensynet til
forutberegnelighet i norsk rett, i form av at grunnlovens folkelighet svekkes
ved at uskrevne regler likestilles med grunnlovens skrevne regler. Hva som
regnes som konstitusjonell sedvanerett, og dermed som konstitusjonelle
rettsregler, vil ikke være tilgjengelig for det norske folk, men kun for en
utvalgt gruppe som har innsyn og kjennskap til det juridiske fellesskap. Det
vil også kunne sies å være en kjepp i demokratiets hjul, ved at konstitusjonell sedvane ikke utledes av folket som den lovgivende makt, jf grl. § 49,
som er et viktig grunnprinsipp i norsk rett.
Det kan stilles spørsmålstegn ved konstitusjonell sedvaneretts rolle dersom den før eller siden blir innlemmet i grl. uansett. Var det nødvendig å
innlemme § 15 i grunnloven i 2014, hvis den allerede var regnet som en uskreven rettsregel på lik linje med resten av grunnlovens bestemmelser? Og
hvorfor ble ikke i så fall all konstitusjonell sedvane innlemmet på samme
tidspunkt?
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GENERELL KOMMENTAR TIL BESVARELSEN
I forrige utgave av Jus’t kommenterte jeg besvarelser der det primært var fokus på oppgaveteknikk. I
denne sluttkommentaren skal jeg forsøke å gi et lite innblikk i måten karakterer blir fastsatt.
Denne oppgaven er hentet fra 6-timers skoleeksamen på JUR-1003 våren 2019, og bestod av en praktisk
oppgave i familierett og en teorioppgave i statsrett. Ved bedømmelsen skal begge delene bli tillagt omtrent lik vekt. Jeg var ikke sensor selv på denne oppgaven, men har blitt bedt om å kommentere besvarelsen for å vise sterke og svake sider. Besvarelsen ble vurdert til karakter A, og da sier det seg selv at det
for det meste er fremragende styrker i besvarelsen.
Etter retningslinjer for karaktergivning for juridiske fag, gis følgende beskrivelse av karakteren A:

A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten

FREMRAGENDE viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Til sammenligning blir karakteren B beskrevet slik:
B

MEGET GOD

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Som dere leser, er det en kvalitativ forskjell i beskrivelsene som her skisseres, og for å oppnå en A må
besvarelsen skille seg ut, ref. ordlyden ”klart utmerker seg”. Dette betyr derimot ikke at en A-besvarelse er
en perfekt og feilfri besvarelse, og en A-besvarelse vil også sjelden oppfylle alle kriterier som sensorveiledningen tar opp, nettopp fordi sensorveiledningen er en veiledning for sensorene og ikke en mønsterbesvarelse.
Det som gjør at denne besvarelsen skiller seg ut er nettopp selvstendigheten og vurderingsevnen som
kommer til uttrykk gjennom kandidatens skriftlige fremstilling. Skriftlig fremstilling er ofte underkommunisert, men det hjelper ikke å sitte og tenke ut gode, juridiske resonnementer dersom man ikke evner
å uttrykke dette enten skriftlig eller muntlig. Til tross for at besvarelsen er skrevet under tidspress, bærer
den preg av å være hensiktsmessig disponert og leservennlig i form av god ryddighet og god rettskriving. Mitt tips er derfor å ha fokus på dette på eksamensdagen, og ikke minst trene på dette frem mot
eksamen.
Det som ofte skiller besvarelser med hensyn til karakterfastsettelse, er graden av selvstendighet og
vurderingsevne. Det er svært god selvstendighet i denne besvarelsen særlig i måten kandidaten tolker
rettskildene. I både den praktiske og den teoretiske oppgaven er argumentasjon og løsninger forankret
i en tolkning av rettskildene, og derfor er besvarelsen metodisk svært god. Videre er det imponerende
at kandidaten har identifisert sentrale problemstillinger og rettsregler relevante for begge oppgavene,
og kandidaten etterlater få eller ingen ”hull” i forståelsen av den materielle jussen. For øvrig viser jeg til
de løpende kommentarene i besvarelsen, og påpeker avslutningsvis at det er flere måter å skrive gode
juridiske tekster på, men at denne er et veldig godt eksempel.
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En jusstudents festlige hverdag – en utopi
Tekst: Amanda Engeseth
Foto: Privat

Nå føles det som en lang evighet siden samfunnet hadde normale rammer. Det
meste av sosiale aktiviteter krever nøye planlegging med hensyn til antall og
avstand, før planene går i grus fordi det strammes inn igjen.
Det er virkelig ikke sånn studiehverdagen skal se ut. Den skal være fylt med spontane fester, overfylte rekker på PJ og masse gratis pizza og boller på campus.
Dere som går 1. avdeling vet jo faktisk ikke hvordan en helt normal studiehverdag på jussen er. Nå føles det ganske fjernt for oss som har gått her noen år også,
men jeg har droppet eksamenslesing og heller kvernet ordentlig på hva det var
som brukte å være av events og gøy for oss law students. Nå får dere derfor en
innføring til en normal høst på jussen i Tromsø.
Jeg krysser alt for at høsten i år ser mest mulig slik ut. I hvert fall for de under 24
år som blir velsignet med vaksine. Vel, det får bli en annen kronikk. Kos dere med
en drøm til en pandemi-fri jusstudents fantastiske studiehverdag.

For å sette stemningen for en elektrisk høst, har Tromsø kledd
seg i nydelige høstfarger. Det er fortsatt et snev av midnattssol, så
festen kan vare gjennom hele natta og inn i neste dag. I tillegg er
det masse nye studenter i byen. Det yrer av glade mennesker og
spenningen er på topp.

SEMESTERSTART

FADDERUKA

Særlig for de som skal være faddere og fadderbarn er spenningen
til å ta og føle på. Det er selvfølgelig klart for fadderuka!
En veldig gøy, hyggelig og festlig uke. Det beste er at den avsluttes med høstens første jussfest, hvor alle jusstudenter møtes
for å catche up etter sommeren. Og selvfølgelig for å se på årets
nye fjes.
For den festivalglade er det også tid for Rakettnatt mot slutten
av fadderuka. Jeg tror enda det er håp for at festivalen kan arrangeres i år, og da vil du få se blant annet Sigrid, Kristian Kristensen
og Lyse Netter. Og ikke minst Tungtvann! Hvis du ikke har hørt
om Tungtvann, må du søke de opp nå. No. 1 key for å blende inn
i Nord-Norge. Stemningen på Stortorget når Tungtvann synger
Sinnsyk... vel, den er sinnssyk.
På campus er det masse stands og invitasjoner fra de ulike studentforeningene. Både Juristforeningen, Elsa og CF arrangerer gøye og spennende aktiviteter, blant annet studieturer til
utlandet, prosedyrekonkurranse, forhandlingskonkurranse, kurs,
middager og fester. Også en gylden mulighet til å få seg et spennende verv!
For de lokale er det også tid for høsting av gulrot, potet og
andre grønnsaker. Få deg en lokal kontakt med potetåker, så
kan du oppleve en ekte nordnorsk høst!
Litt utpå høsten er det tid for den anerkjente Jurcup! Dette
er jussens turnering i futsal. I fjor ble dette gjennomført som
kanonballturnering, så vi får se hva foreningen finner på i år. Det
er uansett fritt for å melde på lag, uavhengig av nivå. Selvsagt
mulighet for å finne sprudlende premier!
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JUSSFEST
RAKETTNATT
STUDENTFORENINGER
JURCUP

Etter hvert kommer høstens neste høydepunkt: ny fest!
Juristforeningen arrangerer Halloweenfest for alle jusstudenter,
hvor alle kan kle seg i det skumleste de har. Selvfølgelig er det
også kåring av beste kostyme. Tidligere har vi sett hekser, avatar og etterligninger av professorer på fakultetet. Det er bare å
begynne å preppe.

HALLOWEENFEST

Gjennom hele studieåret er det normalt også juridisk fredagspils. Dette er en åpen invitasjon til å møtes med dine
medstudenter på Bazinga for å gå inn i helga på en trivelig måte.
Per nå er Bazingas fremtidige skjebne ukjent, men vi håper noe
ala det blir aktuelt igjen.
Nå holdt jeg nesten på å glemme det viktigste. Det absolutt aller
viktigste, som vi savner aller mest. Arrangementet har til og med
tidligere fått tilskrevet et kjærlighetsdikt i Jus’t. Det er selvfølgelig
vintorsdag.
Det er merkelig å tenke på at dere som går 1. avdeling kanskje
ikke har fått oppleve denne hellige torsdagen. Kort oppsummert
er det en tjuvstart på helga med masse jusstudenter, trange lokaler og grusom vin til gi-bort-pris på vårt kjære Gründer.
Ah, savn.
Hot tips: Få deg sølvkort så slipper du køa. Hvordan får du sølvkort?
Et søtt smil og litt flaks.
I november er det tid for Juristforeningens JuVel-aksjon. Det er
en veldedighetsaksjon som har som mål å reise tidsaktuelle problemstillinger knyttet opp mot bestemte tema. Hvert år velges
en formålsorganisasjon som mottar de innsamlede midlene. Det
skjer masse gøy på campus under JuVel-aksjonen, og sosialt på
kveldstid.
Det er også duket for den ærverdige prosedyrekonkurransen
i november. Det er høy prestisje å komme videre i konkurransen,
og vinnerlaget får med seg en god slant i lommeboka. Også er
det veldig lærerikt og fint på CV-en.
Når semesteret går mot slutten blir det selvsagt tid for julebord.
Dette avholder hver avdeling på eget initiativ, så man velger
lokale, mat og drikke selv. Det er vel en slags tradisjon for at 1.
avdeling holder seg til det trygge campus og booker sjampanjekantina. Året etter oppgraderes det til noe litt mer fancy, og så
går det bare én vei. Naturligvis oppover. I motsetning til alt annet
i løpet av studiet...

JURIDISK FREDAGSPILS

VINTORSDAG

JUVEL-AKSJON

PROSSEDYREKONKURANSEN
JULEBORD

Før jul bruker det også å være billettsalg til det berømte Isbjørnballet. Det er bare å sitte klar med bankkortet, for disse billettene går som regel som hakka møkk. I begynnelsen av februar
går ballet av stabelen, og det er en gyllen mulighet til å skinne
i din fineste finstas. Det er egentlig bare å begynne å lete etter
ballkjole eller dress allerede nå. Du vil nødig møte din konkurrent
i matchende kjole.
Helt til slutt: juleferie så klart. Heldigvis har ikke pandemien tatt fra
oss den, enda.
Nå er sommeren like rundt hjørnet, eksamen skal straks leveres og
ryktene har det til at vi alle skal få et sprøytestikk i løpet av sommeren. Det er altså bare å gjøre seg klar til masse sprell, klamme
kvelder på Gründer og sensommerromantikk. Iiiiik!

BILLETTSALG TIL ISBJØRNBALLET
JULEFERIE
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De beste eksamenstipsene du noen gang
kommer til å få!
Tekst: Ulrik A. Arfwedson
Foto: Ulrik A. Arfwedson

Vi er nå i innspurten av vårsemesteret. For de fleste jusstudenter er det utelukkende to ting som
opptar livet og tankene på denne tiden av året: Eksamen og sommerferie. Alle vet hvordan
man skal ha en bra sommerferie, men særdeles få vet hvordan man skal gjennomføre en god
eksamen. Dette er trist. På samme måte som en gjeter vokter over saueflokken sin, oppfatter jeg
det som mitt kall å vokte over mine medstudenter slik at dere ikke blir spist av eksamensulven.
Jeg har derfor brukt alle mine våkne timer den siste uken på å samle de beste eksamenstipsene
slik at eksamenstiden din fremover ikke preges av stress, uro og selvforakt, men glede, lyst og
kjærlighet. Etter at du har lest disse tipsene vil selv den mest grusomme eksamensoppgaven
kunne bli møtt med et smil rundt munnen.

Tips 1: Ikke frykt eksamen!
Eksamen har utviklet seg til å bli et fryktsymbol. Det er sikkert
flere årsaker til dette, og kanskje én av dem er at man ved UiT
har valgt et system med et fåtall store eksamener istedenfor
flere små. Uansett hva som har vært med på å fostre frem ideen
om at eksamen er dette allmektige udyret, så er det uheldig og
hjelper oss på ingen måte å prestere bedre.
Verden rundt oss formes av våre perspektiver: Så lenge vi betrakter eksamen som en skummel ulv, forblir den en skummel ulv.
Derfor må man lære seg å ikke frykte eksamen. Eksamensulven
er egentlig en ganske patetisk skapning når man tenker over
det. Den besitter ikke fysiske våpen slik som skarpe tenner eller
klør, men psykiske våpen slik som skumle karakterbokstaver som
den skal dele ut til frekke og freidige jusstudenter! Jo mer makt
man velger å gi disse bokstavene, desto mer dødelig oppleves
dem. Derfor gjør man lurt i å ikke gi eksamensulven og karakterene mer makt enn nødvendig.
Tips 2: Ikke ha høye forventninger, bare hyggelige overraskelser!
Det er et paradoks at vi jusstudenter både er fullstendig bevisst
på hvor vanskelig det er å få toppkarakterer, samtidig som vi
ukritisk forventer av oss selv at vi alltid skal få toppkarakterer.
Dette studiet består av utrolig mange hardtarbeidende og flinke
studenter. Når realiteten er slik at en ganske liten andel kan få
A og B på eksamen, innebærer dette at det skal mye til for at
akkurat du skal klare det. Dette kan også illustreres ved følgende
regnestykke:

Alle forventer toppkarakterer
+
Minoriteten kan få toppkarakterer
=
Majoriteten av jusstudenter
føler seg som mislykket dritt
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For de som klarte å henge med på denne svært avanserte
utregningen, så ser man at svaret tilsier at særdeles få faktisk
får noe positivt ut av å stille urealistiske forventninger til seg
selv. Etter min mening er det derfor på høy tid at vi tar avstand
fra dette og erstatter det med nye og mer progressive måter å
tenke rundt eksamen på. Jeg har selvsagt noen forslag.
En «klassiker» er å ikke ha noen forventninger i det hele tatt. De
fleste studenter faller uansett inn i denne kategorien etter noen
år på jusstudiet, så hvorfor ikke bare «eie det» fra starten av? Da
slipper man også å gå gjennom de tunge og skuffende årene
som bryter deg ned til dette punktet. Selv om det høres litt trist
ut å ikke ha noen forventninger til seg selv, så er det unektelig
en utmerket måte å skjerme seg for alle former for nederlag.
Dette alternativet passer derfor best for de studentene som er
ekstra sårbare og emosjonelt ustabile. Med andre ord: Alle som
studerer juss.
For noen studenter er jaget etter de mest uoppnåelige karakterene blitt så inngrodd i deres identitet at det rett og slett føles
umulig å gi slipp på alle forventninger til seg selv. Slapp av, jeg
har en løsning for dere også. Etter å ha studert karaktergrafene
i detalj har jeg kommet til den konklusjon at det ofte er like
vanskelig å stryke som å få A på eksamen, om ikke vanskeligere.
Derfor oppfordrer jeg disse studentene til å snu rundt på karakterskalaen og fra nå av jage etter den eksklusive strykkarakteren
som særdeles få oppnår, heldiggrisene!

Her setter kun kreativiteten grenser! Min personlige favoritt, og
den jeg selv benytter meg av, er at man i løpet av studietiden
skal få minst én av alle karakterene. Jeg mangler foreløpig en E
som jeg sikter meg inn på å innkassere i år. Uansett hvilken variant du velger så forblir poenget mitt det samme: Ikke ha høye
forventninger, bare hyggelige overraskelser!

Tips 3: Lev godt i eksamensperioden!

Tips 5: Se fremover, ikke bakover!

Det er vanlig at man kjenner på en følelse av å være utbrent
allerede før eksamensperioden starter eller at man blir det
underveis. Fagkunnskapene er på plass, men man har mistet all
motivasjon, vilje og lidenskap til å forberede og gjennomføre
en god eksamen og tenker kun i banene av at; «nå må jeg bare
skrive denne dritten slik at jeg kan ta meg ferie». Dette er helt
normalt, men naturligvis ikke ideelt. Det er jo nettopp denne
«indre driven» hos oss som gir opphav til de spennende refleksjonene, drøftelsene og perspektivene som en sensor tørster
etter å se i en eksamensbesvarelse.

Du har nå skrevet og levert eksamen, gratulerer! Det betyr at
min jobb også er over og at jeg snart forlater deg for denne
gangen. Jeg har imidlertid et siste avskjedstips som jeg vil dele
med dere.

Så hvordan unngår man å gå i denne fellen? Jeg tror at mange
går på en smell i løpet av eksamensperioden ved at man får det
for seg at man skal bli en slags munk eller asket, trolig i håp om
å få en juridisk åpenbaring rett før eksamen. Virkningen er at
man blir unødvendig streng med seg selv ved å jobbe for hardt
og ensidig med jussen, samtidig som man unndrar seg alle
andre former for fornøyelse i livet.
Jeg tror ikke at slikt tankegods hører hjemme på dette studiet,
jurister er tross alt ikke kjent for å være måteholdne og spirituelt
opphøyede vesener. Heller burde man finne en god balanse
mellom effektivt arbeid og velfortjent belønning. Gå til innkjøp
av en stor dunk rødvin, last ned Tinder igjen, og kos deg med å
sende upassende meldinger med et par glass innabords. Ikke
slukk din egen flamme: Har du det bra med deg selv, så smitter
dette også over på arbeidet ditt med jussen.
Tips 4: Hold hode kaldt!
Hvis du har vært en pliktoppfyllende student og fulgt tipsene
1-3 burde du på eksamensdagen;

Uansett hvor mye man tuller, er det et faktum at mange allikevel
kommer til å bli misfornøyd med karakterene sine, meg selv
inkludert. En trend som har vokst ut av denne kroniske misnøyen er at man velger å ta opp fjorårets eksamener i håp om å
forbedre seg. Hvis du faktisk føler at du har noe å vinne på dette
så er det flott, gå for det! Personlig syns jeg imidlertid at man
skal være litt forsiktig med å la dette bli den nye «normalen».
Man tenker at «det skader jo ikke å prøve». Jeg tror imidlertid at
det ofte skader mer enn det gir. Hvis man alltid skal se tilbake og
ergre seg over tidligere skuffelser, kommer man seg heller aldri
videre. Prøver man seg på nytt, og atter en gang ikke får den
karakteren man ønsket seg, som jo er realiteten for mange, blir
det bare enda et slag i magen, enda et «bevis» på at man ikke er
god nok.
Å ha selvtillit for arbeidet sitt på dette studiet er noe jeg tror
flere sliter med: «Hva gjør jeg feil? «Hvorfor klarer jeg ikke å
forbedre meg når jeg jobber så mye og vil så gjerne»! Dette er
tanker jeg selv kan sitte med og som jeg er sikker på at mange
andre også har.
Mitt siste råd er derfor at man gjør best i å stå for karakterene
sine heller enn å gjømme dem bort, skamme seg over dem og
forgjeves prøve å endre på dem. Da tror jeg man får det bedre
med seg selv og fremstår utad som mer forsont og målrettet.
Hold fokuset rettet fremover, og gå inn i årets eksamener med
selvtillit og pågangsmot istedenfor å rote for mye i fortiden. Til
syvende og sist er vi her for å lære, ikke knekke koder for hvordan man får den beste karakteren.

(1) ikke være et nervevrak,
(2) ikke ha tåpelige forventninger til deg selv, og

Og med det ønsker jeg saueflokken en god sommer! Spis dere
feite på beite slik at dere er gode og tykke til semesterstart og
ny slaktesesong for jurfak.

(3) være i fyr og flammer.
Dette er veldig bra, nå er forutsetningene for at du kan skrive en
god besvarelse på plass! Det er imidlertid ikke uvanlig at man
opplever et tilbakefall under selve eksamen. Du starter bra, men
så går tiden plutselig veldig fort, du går deg vill i oppgaven og
begynner å tvile på alt du har skrevet. Deretter kaster du bort
masse tid på å synes synd på deg selv og tenke at du er et ynkelig menneske som ikke får til noe som helst. Hvis du begynner
å kødde det til for deg selv på denne måten, så må du gjøre
følgende: Lukk øynene, kom i kontakt med ditt indre «selv» og
be vedkommende om å reise til helvete.
På eksamen har du jo ikke tid til dette vaset! Disponer besvarelsen din og forhold deg til den. Hvis du er usikker på jussen,
følger du logikken. Ikke slutt å skriv og ikke bruk unødig tid på
å tvile på det du allerede har skrevet. Hold oppgaven på en
viss avstand slik at du ser det store bildet, og for all del ikke rot
deg bort i detaljer når du enda ikke har skrevet ut besvarelsen.
«Godbitene» kan du skrive til slutt, akkurat sånn som desserten
kommer etter hovedretten.

PS. Hvis noen i administrasjonen leser dette og ønsker
at jeg skal avholde et eksamenskurs i forkant av neste
års eksamener, så kan dere kontakte meg på mail:
Uwa002@uit.no
Hvis du er en student som tenker at jeg virker som en
sympatisk fyr som du kan gråte på skulderen til, vær så
snill å ikke send meg en mail.
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Jus’t Eat!
Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: Adobe Stock/Prostock-studio

I denne utgaven av Jus’t vil spalten Jus’t Eat! være sterkt preget av at hjemmeeksamener er gjennomført, og at de fleste av oss er på trappene til årets «skole»-eksamen. Jeg har i år erfart at den eneste måten å forberede seg på hjemmeeksamen, er å sørge for at du i hvert fall har matplanen på plass før det (les: helvete)
bryter løs.
Jeg syntes i år at det ble litt for lite med kun en hjemmeeksamen, så jeg valgte å
ta to, sånn for gøy. Jeg hadde da to intensive uker hvor matlaging ble nedprioritert, slik at jeg kunne rette all min oppmerksomhet på de morsomme juridiske
tvistene fakultetet serverte oss i år. I denne utgaven vil jeg ikke gi dere noen herlig
oppskrift, men heller tips og triks for å komme seg gjennom fremtidige hjemmeeksamener og semesteroppgaver.

Før eksamen:

Under eksamen:

Etter eksamen:

Før eksamen er det viktig å ha handlet inn
alt du kan komme til å trenge den neste
uken, slik at du ikke trenger å kaste bort
dyrebare minutter på dette under selve
eksamen. Her er det viktig å tenke på alt.
Frokost, lunsj, middag, kveldsmat, snacks,
snus og koffeindrikk må planlegges og
handles før det smeller mandags morgen. For de som ikke har skrevet en god
handleliste fyker gjerne en hel måneds
matbudsjett på MIX i løpet av de to første
dagene. Ta utgangspunkt i hva du som
regel får lyst på når du har kjærlighetssorg, og kjøp inn det dobbelte av dette.
Da bør du være godt forsynt med proviant de kommende dagene.

Under eksamen høster du fruktene av det
harde arbeidet du har lagt inn i forkant
ved handling og matlaging. Du vil ikke
trenge å tenke på kantinens eller MIX’
stengetider, for du vet at du har mat i
JSU-kjøleskapet som vil holde ut dagen.
Her gjelder det å ikke bli fristet til å bli
med medstudenter som hver halvtime
pauser ved å kjøpe sjokoladebolle eller
fylle kaffekoppen. Her er det bare å
benytte fordelen du har ved å allerede
ha all den næringen du trenger til å få et
forsprang på mindre organiserte medstudenter.

Jeg anbefaler å ha planlagt et måltid for
når eksamen er levert. Når du først hiver
deg på første buss for å komme deg så
langt unna universitetet som mulig etter
innleveringsfrist, er kanskje det siste du vil
å måtte dra innom en butikk på vei hjem.
Jeg opererte selv med en frossenpizza
i fryseren, slik at jeg fikk spist pizza fem
dager på rad. Balansert er det kanskje
ikke, men likefult godt.

Å mealpreppe er også svært viktig. For
uansett hva du kanskje tror, så kommer
du deg ikke igjennom fire dager med
eksamen på kun nudler, yogurt og iskaffe.
I år gikk jeg for en pizzavariant som ble
forberedt kvelden før kvelden, og vipps
så hadde jeg middag for de neste tre
dagene pakket og klart.
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Jus’t Eat! - Bonus!
Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: Privat

MONSTER-REVIEW

Jeg drikker vanligvis ikke verken kaffe eller energidrikker, men for å komme meg gjennom eksamen tenkte jeg at
sterkere gifter måtte til. Monster er på kort tid gått fra å være blodharry til å bli selve IT-drikken på fakultetet, og
valget ble da lett når jeg skulle velge hvilke styrketårer som skulle hjelpe meg til å gjennomføre 12-timersdager på
universitetet. Enkelte dager var jeg oppe i tre monster om dagen, noe jeg ikke vil anbefale, da jeg kaldsvettet meg
gjennom hele natt til mandag og tirsdag uten å få sove. Koffein er tydeligvis noe som må nytes i moderate mengder.
Her kommer en innføring til alle som ønsker å bli en monsterdrikker:

Monster Ultra Fiesta Mango:
Dag 1 gikk jeg for en Monster uten sukker, for å unngå å få sukkersjokk sammen med koffeinsjokk. Boksen har fin farge, som
sto veldig godt til iskaffen jeg spiste til frokost en halvtime tidligere. Til tross for at drikken var sukkerfri, var den god på smak,
i motsetning til andre sukkerfrie leskedrikker (Pepsi Max/Cola
Zero). Smak av tropisk juice med kullsyre. Alt i alt god, forstår
hvorfor dette er en go-to blant mine medstudenter.
Terningkast 5.

Monster Ultra White:
Min gode venninne Johanne kom med denne som trøst på dag
2, etter at hun hadde hørt rykter om at oppgaven ikke akkurat
plankekjøring. Dette er kanskje den boksen man ser yppigst
rundt omkring på PJ, og jeg forstår hvorfor. Den er svært søt,
og prøver ikke å smake noe man har smakt tidligere. Utpreget
smak av E-stoffer gjør nok denne til en favoritt hos mange.
Terningkast 5.
JUS’T
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Monster Ultra Citron:
Denne rakk jeg ikke ta bilde av før den havnet i søpla. Uten
sukker, noe som merkes. Smaker rett og slett ikke godt. Som å
drikke ren sitronsaft vil jeg si. Bortkastede penger. Ikke kjøp.
Terningkast 1.

Monster Pipeline Punch:
På den fjerde dagen ga Gud oss denne monsteren. Nydelig
smak, masse sukker og godt energipåfyll. Også denne matchet
iskaffen min helt perfekt, noe den egentlig fortjener full pott for
alene. Den forsøker ikke å etterligne noe man har smakt tidligere, noe den får pluss for. Denne skal bli fast inventar i harde
perioder fremover.
Terningkast 6.
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Vi ønsker å bli kjent med deg!
I Wiersholm har vi flere tilbud til deg som student. Vårt mål er å gi deg innblikk i hva vi jobber
med, hvordan vi jobber og hvilke interne og eksterne utviklingsmuligheter du har hos oss.

wiersholm.no

Mønsterbesvarelse 3. avdeling
Besvarelsen er fra hjemmeskoleeksamen for 3. avdeling
i 2020 og er kommentert av Tord Pedersen

Del I.
Tord Pedersen
Dette er ryddig å skrive, men likevel bruke kort tid på og bare vise til de relevante
bestemmelsene uten å gjengi vilkårssiden.
Dette er uproblematisk, men nødvendig for å
komme videre i drøftelsen!
Tord Pedersen
Tillot meg å komme med forslag til en bedre
formulering. Husk at språket er juristens
viktigste kommunikasjonsredskap.
Slettet: ”Boets alminnelige beslagsrett kan
gjøres i (...)”

Den første tvisten består mellom Marte Kirkerud og hennes konkursbo,
vedrørende beslag i hennes hund. Marte Kirkerud bestrider dette og mener
at hun er personlig eier av hunden, i tillegg til at hunder ikke er gjenstand
for konkursbeslag.
Kan konkursboet ta beslag i hunden til Marte Kirkerud?
Siden konkurs er åpnet, kommer reglene i dekningsloven kap. 2 til anvendelse, jf. deknl. §§ 1-6 tredje ledd og 2-1 første ledd.
Boet kan i utgangspunktet beslaglegge ”ethvert formuesgode som tilhører
skyldneren” jf. deknl. § 2-2.
Anses en hund som et ”formuesgode”?

Tord Pedersen
Ja, dette er et sentralt spørsmål og da er det
naturlig å reise en delproblemstilling.
Tord Pedersen
God metode at kandidaten får frem betydningen av naturlig språkforståelse, og lar
litteraturen komme i andre rekke.

Tord Pedersen
Avansert metode når kandidaten får frem at
det er lovgiverforutsetningene som bør ligge
til grunn for rettsregelen.

Formuesgode er etter en naturlig språklig forståelse de eiendeler som
tilhører skyldneren. I forarbeidene blir det uttalt at lovgiver benyttet seg av
ordet formuesgode i stedet for formuesgjenstand, fordi et formuesgode
var mer ”abstrakt”, jf. NOU 1972: 20 s. 255, m.a.o. et mer omfattende begrep.
Et formuesgode i lovens forstand vil derfor være de ”fleste objekter som
fordringshaverne kan ha interesse av å få dekning i”, jf. Andenæs s. 89.
I tillegg må det bemerkes at Justisdepartementets lovavdeling uttaler
i henhold til godtroervervloven, at et ”dyr må anses som løsøre”, jf. JDLOV-2006-8346.
Særlig med tanke på at lovgiver legger opp til et omfattende begrep, samt
hunder av en viss verdi er i interesse av et konkursbo å beslaglegge, taler
de fleste grunner taler for at en hund skal omfattes av begrepet ”formuesgode” i deknl. § 2-2.
Tilhører hunden skyldneren?

Tord Pedersen
Fint at dette avklares kort.

Marte Kirkerud anfører at det er hun personlig som eier hunden, ikke henne
som et enkeltpersonforetak. Dette er imidlertid feil; en fysisk person og et
enkeltpersonforetak innehar ikke et slikt skille som f.eks. en fysisk person
og et aksjeselskap, se Andenæs s. 77.
Av denne grunn tilhører hunden ”skyldneren” Marte Kirkerud, jf. deknl. §
2-2.

24 JUS’T

Er hunden til Marte Kirkerud et beslagsfritt formuesgode?
Marte Kirkerud mener hennes hund regnes nesten som et familiemedlem.
Loven beskytter personlige eiendeler gjennom unntak fra beslagsretten.
Det mest sentrale unntaket fra boets beslagsrett i denne instans, synes å
være ”ting som har en særlig personlig verdi for skyldneren”, jf. deknl. § 2-3
første ledd bokstav c.
Det er klart at en hund faller innenfor denne ordlyden, med tanke på at
eiere har en stor affeksjonsverdi overfor formuesgodet.

Tord Pedersen
God metode å konsekvent gripe fatt i ordlyden.

Det er imidlertid et vilkår for at unntaket skal gjelde at ”verdien ikke er
større enn at det ville være åpenbart urimelig om tingene ble tvangssolgt”
deknl. § 2-3 første ledd bokstav c.

Tord Pedersen
Tja, det er ikke opplyst hva hunden kan
selges for, men dersom hunden kan selges
uten påhefte av Peders avlsrett er det neppe
grunnlag for å anvende unntaket. Muligens
kan det stille seg annerledes dersom boet
uansett må respektere Peders forbehold om
avlsrett.

Fra en naturlig språklig forståelse legger ordlyden til et strengt vilkår om
at det må være åpenbart urimelig hvis tingen skal tas beslag i, den må ikke
være verdt særlig med penger. Forarbeidene forstår terskelen slik at formuesgodet er beslagsfritt dersom en ”tvangsrealisasjon av vedkommende
gjenstand ville være en uforholdsmessig reaksjon”, jf. Ot.prp. nr. 27 (19741975) s. 17.
Således hvis det en er ting med stor affeksjonsverdi og som ikke er verdt
særlig med penger, kan den ikke tas beslag i.
I dette tilfelle vil en tilsvarende hund på det åpne markedet ha en verdi i
sikte av 24 000 kr, siden Marte Kirkerud kjøpte den for en fjerdedel av prisen. Selv om affeksjonsverdien til hunden er stor, så er den fortsatt verdt en
god del penger.

Tord Pedersen
Kanskje ikke den aller mest treffende drøftelsen, men dette behandles ganske kort uten
mye omstendelighet.

Av denne grunn er det ikke ”åpenbart urimelig” om hunden blir tvangssolgt, jf. deknl. § 2-3 første ledd bokstav c. Av denne grunn kan konkursboet ta beslag i hunden, jf. deknl. § 2-2.
Den andre tvisten består mellom konkursboet og Peder Ås. Partene bestrider om Peder Ås har eiendomsrett til hunden, subsidiært om at boet må
respektere avlsretten hans.
Er konkursboet avskåret å ta beslag i hunden siden Peder Ås er den
reelle eieren?
Som nevnt kan boet ta beslag i ethvert formuesgode som ”tilhører skyldneren”, jf. deknl. § 2-2. Hva som tilhører skyldneren bestemmes av hvem
som er den ”reelle” eieren; det hen faktisk eier, se Rt. 1935 s. 981 Byglanddommen. Således vil eiendeler pådratt av proformaavtaler ikke være reelt
eierskap.
I dette tilfelle ble hunden overdratt gjennom et derivativt erverv, Marte
Kirkerud betalte en kjøpesum og fikk overlevert hunden til seg. I tillegg
hadde hun hunden i sin besittelse og tro omsorg for den. Peder Ås har frem
til hunden er fem år, en avlsrett til fem valpekull, i denne perioden må han
også betale forsikring. Imidlertid betyr ikke dette at han har noe eierskap til
selve hunden, men til valpene som hunden eventuelt skal eller ikke skal ha.

Tord Pedersen
God bruk av primærkildene; ordlyd og rettspraksis.
Tord Pedersen
Dette er en treffende drøftelse der kandidaten knytter faktum opp mot rettsregelen og
derav får til en presis subsumsjon.

Det synes ikke å være holdepunkter som tilsier at dette er proformaverk.
Det er Marte Kirkerud - ikke Peder Ås - som er den reelle eieren til hunden.
Boet har derfor beslagsadgang etter deknl. § 2-2.
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Står Peder Ås´ alvsrett seg overfor konkursbeslaget?
I dette tilfelle er det en dobbelsuksesjonskonflikt, hvor konkursboet vil
gjøre kreditorekstinksjon av en avlsrett beheftet på en hund. I slike tilfeller
Tord Pedersen
Feil bruk av semikolon i denne setningen. Bør er utgangspunktet først i tid, er best i rett.
formulere dette i sammenheng.

Tord Pedersen
Riktig, men dette kunne også vært knyttet til
selve tolkningen av rettsgrunnlaget nedenfor.
Tord Pedersen
Bra, dette er en hensiktsmessig måte å drøfte
dette på. Alternativet kan man vurdere om
avlsretten er en rett Marte aldri har fått overført, og at det dermed er tale om en «inn i
boet»-konflikt hvor det ikke blir spørsmål om
rettsvern for Peders rett.
Tord Pedersen
Det er forståelig at kandidaten går denne
veien, og en viss parallell kan trekkes til salgspant som er en rettighet som etter panteloven må etableres før gjenstanden overgis, og
hvor avtalen må være skriftlig, jf. pantel.
§ 3-17. Bestemmelsen gir i seg selv likevel
ikke noe klart svar på hvordan man mer
generelt skal karakterisere begrensede rettigheter som er etablert ved avtaleinngåelsen.

Tord Pedersen
Kandidaten demonstrerer god selvstendighet, men kunne tatt dette enda et stykke
videre og drøftet at det også for denne typen
begrensede rettigheter kan være behov for
regler som sikrer notoritet, slik at det må
stilles krav til rettsvern.

En bemerkelse før drøftelsen begynner; er at bostyrer mener at god tro ekstingverer denne retten. Dette er feil; god tro er irrelevant når det kommer
til kreditorekstinksjon, de sentrale hensyn er notifikasjon og publisitet.
Kreditorekstinksjon gjøres gjennom kreditorenes beslagsrett, som omfatter
”ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden”, jf. deknl. §
2-2. Imidlertid sier forarbeidene til bestemmelsen at den må stå tilbake for
”reglene om ... rettsvern”, jf. NOU 1972: 20 s. 255.
M.a.o. hvis Peder Ås ikke har sikret sin rett ved rettsvern, står den seg ikke
overfor konkursbeslaget.
Det fremkommer av panteloven at dersom selgeren har ”forbeholdt seg
eiendomsrett til salgstingen inntil kjøpesummen ... skal forholdet ansees
som en avtale om salgspant”, jf. pantel. § 3-22 første ledd.
I dette tilfelle har Peder Ås i en viss grad forbeholdt seg eiendomsretten til
salgstingen, idet han har avtalt seg til eiendomsretten til fem valpekull frem
til hunden er fem år.
Dette kan imidlertid ikke anses som avtale om avtale om salgspant, siden
ved ”avtale kan panterett bare stiftes rettsgyldig hvor dette er hjemlet i
denne lov eller i annen lovbestemmelse”, jf. pantel. § 1-2 annet ledd. Det
panteloven ikke gir hjemmel til, er pantsettelse av en ”ideell del” av pantgjenstanden, jf. pantel. § 1-3 tredje ledd.
Siden Peder Ås bare har forbeholdt seg eiendomsretten til de fremtidige
valpene, vil dette ansees som salgspant i ideell del av pantgjenstanden, og
derfor ikke være gyldig. Ugyldig pant har ikke rettsvern, og står seg derfor
ikke overfor konkursbeslag.
Peder Ås´ alvsrett står seg derfor ikke overfor konkursboets beslag.

Del II.
Tvisten i dette tilfelle består mellom Marte Kirkeruds konkursbo og Lillevik
Sparebank, om frisørstolene skal tilfalle boet, eller om de går inn i driftstilbehørspantet.
Må boet respektere Sparebankens driftstilbehørspant i frisørstolene?
Tord Pedersen
Fin systematikk og kandidaten gir gode
forklaringer på hvorfor strukturen legges opp
slik den gjør.

I dette tilfelle er det en dobbelsuksesjonskonflikt, hvor konkursboet vil gjøre kreditorekstinksjon av eiendomsretten til fire frisørstoler. I slike tilfeller er
utgangspunktet først i tid, er best i rett.
Kreditorekstinksjon er som nevnt tidligere begrenset av reglene om
rettsvern.
Før rettsvernsspørsmålet kan besvares, så må en vurdere om frisørstolene
faller inn under driftstilbehørpantet til Lillevik Sparebank.
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Faller frisørstolene inn under driftstilbehørpantet til Lillevik Sparebank?
Det er klart at frisørsstolene er ”innbo” og derfor driftstilbehør, jf. pantel. §
3-4 annet ledd bokstav a. Imidlertid er frisørstolene beheftet med salgspant, selv om det ikke foreligger rettsvern på dette.
I driftstilbehør som er ”beheftet med salgspant” omfatter panteretten ”den
rett som pantsetteren til enhver tid har i vedkommende ting”, jf. pantel. §
3-4 tredje ledd.
Det bestemmelsen fremholder er at ”salgspantet har best prioritet av disse
to panterettene” så lenge det er gyldig, det ”er ikke et krav om rettsvern”, jf.
Rt. 2000 s. 1360 på s. 1363 og 1364.
Imidlertid betyr ikke dette at frisørstolene ikke omfattes av driftstilbehørpantet, ”panthaveren etter driftstilbehørspantet [får] en form for opptrinnsrett etter hvert som det nedbetales på salgspantet”, jf. Rt. 2000 s. 1360 på s.
1363.

Tord Pedersen
Bra kandidaten finner raskt frem til det sentrale rettsgrunnlaget.

Tord Pedersen
Slettet: ” i essens sier ”

Tord Pedersen
Bra kandidaten er presis i kildehenvisningene
når andre kilder enn lovtekst først benyttes.

Det er ubestridt at disse frisørstolene er beheftet med gyldig salgspant, og
derfor står driftstilbehøret tilbake for salgspantet innbyrdes mellom dem
på annenprioritet.
Når det da kommer til konkursboets beslag, så ekstingveres salgspantet,
siden det ikke foreligger rettsvern etter pantel. § 3-17 annet ledd. Driftstilbehøret derimot har etablert rettsvern gjennom tinglysning, og står seg
derfor overfor konkursbeslaget, se pantel. § 3-6.
Av denne grunn må boet respektere Lillevik Sparebanks driftstilbehørspant
i frisørstolene.

Tord Pedersen
Dette blir nesten helt treffende. Det foreligger et gyldig salgspant, og selv om det
mangler rettsvern, innebærer det ikke at bankens rett til stolene utvides. Konsekvensen av
det manglende rettsvernet er at boet kan ta
beslag i stolene.

Del III.
Tvisten i dette tilfelle består mellom Hans Tastad og Peder Ås. Hans Tastad mener at avtalen mellom partene ikke er bindende for ham, samt at
han krever prisavslag og erstatning. Peder Ås motsetter seg dette, i tillegg
krever han heving og det er innenfor Hans Tastads tapsbegrensningsplikt å
godta dette.
Først og fremst retter denne vurderingen seg til om Hans Tastad sine misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende. En forutsetning for dette er at det
foreligger en mangel.
Mangelsvurderingen er knyttet opp mot forbeholdet som ble inngått mellom partene. Imidlertid så er det anført at Hans Tastad ikke må forholde seg
til denne avtalen. Dette tolkes som han tenker at den er urimelig, og må av
denne grunn settes til side eller revideres.
Imidlertid er terskelen for urimelighet i avtl. § 36 høy, og jeg finner det
klart at det forbeholdet ikke er urimelig. Spesielt med tanke på prinsippet
om avtalefrihet og at avtaler skal holdes, må Hans Tastad forholde seg til
avtalen.

Tord Pedersen
Det er bra kandidaten ser dette, selv om avtaleloven § 36 nok ikke er det mest relevante.
Heldigvis bruker kandidaten ikke for mye tid
på denne bestemmelsen.

Siden Hans Tastad kjøper hunden av Peder Ås er en næringsdrivende,
gjøres mangelsvurderingen etter forbrukerkjøpsloven, jf. fkjl. § 1 første og
annet ledd.
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Foreligger det en mangel etter forbrukerkjøpsloven?
Tord Pedersen
Rent oppgaveteknisk er denne besvarelsen på et fremragende nivå. Legg merke
til ryddighet og oversikt, samt at vilkår og
rettsgrunnlag presenteres tydelig.

I ”solgt som den er”-forbehold så medfølger det ikke en total ansvarsfraskrivelse. Det foreligger en mangel i disse tilfeller dersom ”tingen er i dårligere
stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers”, jf. fkjl.
§ 17 første ledd bokstav a.
Er tingen i ”dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til
å forvente”, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav a?
Fra en naturlig språklig forståelse av noe en forventer med rimelighet, at
det er ikke hvilke som helst forventninger forbrukeren må ha. Forarbeidene
poengterer dette med at forbrukeren ikke må ha ” urealistiske forventninger ved kjøp av brukte gjenstander”, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 173.

Tord Pedersen
Det er bra kandidaten ser betydningen av
dette forbeholdet. Spørsmålet er om Hans i
kraft av avtaleklausulen må bære risikoen for
sykdommen, slik at mangel ikke kan anses å
foreligge. Partene står i utgangspunktet fritt
til å avtale hvilke egenskaper kontraktsgjenstanden skal ha, herunder ved å ta spesifikke
forbehold. Spørsmålet her er imidlertid om
avtaleklausulen skal anses som et «som den
er»-forbehold, slik at § 17, som begrenser
virkningen av et slikt forbehold, kommer til
anvendelse. Bestemmelsen er preseptorisk
slik at hvis forbeholdet faller innenfor bestemmelsen, vil de begrensninger som følger
av § 17 gjelde.

Hvis vi først vurderer forbrukerens forventning i forhold til avtalen, inneholder forbeholdet en generell og spesifikk klausul. I forhold til forbrukerens forventning er det særlige den spesifikke klausulen som er av relevans:
dersom hunden blir syk, selv om den er arvelig betinget, skriver selger seg
fra ansvaret.

Tord Pedersen
Fint at kandidaten ved denne typen kompliserte spørsmål trekker inn relevante, reelle
hensyn aktivt i argumentasjonen.

Loven er begrunnet i forbrukerhensyn, men avtalefriheten står også sterkt i
denne instans. Når så partene avtaler seg bort fra ansvar for at hunden blir
syk, er det vanskelig å se at denne bestemmelsen skal beskytte forbrukeren
i det konkrete tilfelle.

Ved å ha dette forbeholdet, fremkommer det av kjøpsavtalen at det foreligger en risiko for at hunden kan bli syk. Når så hunden senere blir syk, er
det vanskelig å se at den er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente.
Når det gjelder kjøpesummen, så er hunden solgt til en normalpris. Jeg
finner verken for- eller motargumenter i at dette påvirket kjøperens forventning.

Hunden er ikke i dårligere stand enn hva Hans Tastad med rimelig grunn
hadde å forvente, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav a.
Det mer sentrale i denne vurderingen er at det foreligger fortsatt en mangel i ”kjøpt som den er”-forbehold, dersom ”det foreligger forhold som
nevnt i § 16 første ledd bokstav b”, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav b. Dette er
når selger har ”forsømt å opplyse om forhold ved tingen” som han ”burde
kjenne til og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom
unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet”, jf. fkjl. § 16 første ledd
bokstav b.
Tord Pedersen
Antagelig er det nok mer nærliggende å
konkludere med at hunden var i «dårligere
stand» enn Hans kunne forvente.

Har Peder Ås forsømt sin opplysningsplikt?
Det er ganske klart at hvis selgeren hadde positiv kunnskap om at hunden
kom til å bli syk, burde han opplyst om dette. Ved å opplyse om disse forhold, ville det virket inn på kjøpet. Hvis selgeren hadde slik positiv kunnskap, ville han ha forsømt sin opplysningsplikt.
Dette er imidlertid uklart; det er vanskelig å trekke noe særlig ut av faktum
som tilsier at han hadde positiv kunnskap om at hunden kom til å bli syk.
Imidlertid kan det gjøres et argument for at han burde hatt det. På den ene
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siden er det han som avlet opp hunden, og av denne grunnen burde hatt
kunnskap om hvem foreldende var. Spesielt med tanke på at den sykdommen som hunden hadde var arvelig, kunne selger hvis foreldrene var syke,
forutsett at deres avkom kom til å lide samme skjebne. At selger også er en
profesjonell part, taler i retningen at han bør vite om slike forhold. På den
annen side er det ikke sikre holdepunkter for hvordan hundesykdommer
utvikler seg. Det kan like godt være at det er en alminnelig risiko for at hunder blir syke, eller at sykdommer hopper over generasjoner osv. Hvis det er
slik; har selgeren overholdt opplysningsplikten gjennom forbeholdet, ved å
opplyse at sykdom kan inntreffe.
I dette spesifikke forhold er det vanskelig å se fra et objektivt synspunkt
at Peder Ås burde kjent til forholdet at hunden kom til å bli syk. Av denne
grunn har han ikke forsømt sin opplysningsplikt, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav b, og det foreligger derfor ikke en mangel, fkjl. § 17 første ledd bokstav
b.
Når det ikke foreligger en mangel i dette tilfelle, vil resten av drøftelsen
være subsidiær, dvs. at det tar utgangspunkt i at det foreligger en mangel.
Skal Hans Tastad tilkjennes prisavslag og erstatning?
Det er uproblematisk at Hans Tastad kan kreve prisavslag etter fkjl. § 31 og
erstatning etter fkjl. § 33, siden det foreligger en mangel, jf. fkjl. § 26 første
ledd bokstav c og e.
Imidlertid blir han møtt om et krav om heving i stedet. Det har seg slik at en Tord Pedersen
selger ”kan ikke heve etter at hele kjøpesummen er betalt”, derfor kan ikke Dette er materielt helt riktig fremgangsmåte.
Kandidaten forklarer gjennomgående presist.
Peder Ås selv kreve heving, jf. fkjl. § 45 første ledd annen setning. Av denne
grunn mener han at det følger av Hans Tastads tapsbegrensningsplikt at
det må heving fra kjøpers side.
Tapsbegrensningsplikten baserer seg på at den som ”påberoper seg kontraktsbrudd fra den andre partens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt
tap”, jf. fkjl. § 54 første ledd første punktum.
Imidlertid er det vanskelig å begrunne det synspunkt som Peder Ås tar
utgangspunkt i. Uansett om det blir heving eller prisavslag og erstatning, så
vil kostnadene fortsatt eksistere. Hunden trenger fortsatt spesialfôr, kosttilskudd, og vetrinærtimer. Dette skal uansett dekkes av Peder Ås, uansett
hvilken misligholdsbeføyelse som benyttes. I dette tilfelle er ikke å heve
avtalen et tiltak som begrenser tapet.
Motsetningsvis kan det tenkes at hvis kjøpet blir hevet, så kan Peder Ås avlive hunden. Da vil kostnadene ikke eksistere lengre. Siden kostnadene som
følger at hunden er syk overstiger selve kjøpesummen, kan dette anses
som et prismessig rimelig tiltak. Imidlertid overfor Lars Holm som vil holde
hunden i livet, fremstår dette som lite rimelig.

Tord Pedersen
Dette er en treffende vurdering. Legg også
merke til at kandidaten drøfter inngående
og balansert. Det er mange måter å gjøre
dette på og mange måter å kommunisere
dette skriftlig. Dette er et eksempel på at
man ikke MÅ bruke formuleringer som ”på
den ene siden” og ”på den andre siden”, selv
om disse begrepene er velkjente og ryddige
å anvende.

Jeg ser ikke hvordan heving skal rimelig tiltak for å begrense tapet overfor
Peder Ås i henhold til fkjl. § 54 første ledd første punktum.
Av denne grunn skal Hans Tastad tilkjennes prisavslag og erstatning.
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Del IV.
Tvisten i dette tilfelle består mellom Jekk og Mekk AS´ konkursbo og Verkstedlokaler AS, hvor boet vil omstøte tre månedsleier på grunn av betaling i
førtidig forfall. Verkstedlokaler AS er uenige siden de mener at dette var en
ordinær betaling og dette heller ikke var betaling av Jekk og Mekk AS sin
gjeld.
Kan konkursboet omstøte betalingene av leie fordi de var ekstraordinære betalinger?
Siden det er åpnet konkurs kommer omstøtelsesreglene til anvendelse, jf.
deknl. §5-1.
Tord Pedersen
Dette kan skrives med noe mer flyt og annen
setningsoppbygging, men det viktigste er at
kandidaten får frem de sentrale vilkårene.

”Betaling av gjeld som skyldneren har foretatt senere enn tre måneder før
fristdagen ... før normal betalingstid” kan omstøtes dersom ”betalingen
etter forholdene allikevel ikke fremtrådte som ordinær”, jf. deknl. § 5-5.
Vurderingen knytter seg til en rekke vilkår som vil bli drøftet i det følgende.
Er betalingene av gjeld ”foretatt” av Jekk og Mekk AS?
Det sentrale i dette tilfelle er om det er ”betaling av gjeld som skyldneren
har
foretatt”. Jekk og Mekk AS motsetter seg at det var deres gjeld som ble
betalt. Det de i essens uttrykker er at Ulla Ås hadde betalt husleien - en
tredjeperson - ikke Jekk og Mekk AS som var skyldneren selv.

Tord Pedersen
God metode og kandidaten er også dyktig til
å variere språket ved tolkningene.

Tord Pedersen
Det er avansert metodebruk når kandidaten
utleder det sentrale fra dommen presist, og
forklarer hva som er relevant.
Tord Pedersen
Det kan også trekkes inn øvrige rettskilder.
Det forhold at det er tale om en objektiv bestemmelse som kan ramme også godtroende
betalingsmottaker kan også tilsi at man skal
være varsom med en vid tolkning. Hensynet
bak bestemmelsen er likebehandling av
skyldners kreditorer. Verkstedlokaler er imidlertid ikke Jekk & Mekks kreditor, slik at dette
hensynet ikke gjør seg gjeldende.
Tord Pedersen
Siden dette kan avklares kort, hadde det
vært mer hensiktsmessig og behandlet dette
tidligere i drøftelsen.

I utgangspunktet stemmer dette overens med ordlyden; det er en tredjemann som har betalt gjelden, ikke skyldneren. Imidlertid kan dette tolkes
utvidende.
Dette spørsmålet var oppe for Høyesterett i Rt. 2012 s. 468 Centrum Eiendom. Kjennelsen gjaldt et morselskap som hadde betalt et krav for et datterselskap og motregnet overfor det etterpå. Det avgjørende for retten var
at samme person styrte likviditeten i begge selskaper, samt hensikten med
betalingen var å dekke gjelden til datterselskapet. Morselskapet gjorde betalingen slik at det kunne unngå omstøtelsesreglene, så i realiteten var det
skjedd en betaling for skyldneren. Av denne grunn ble det fastslått at dette
var betaling av gjeld som skyldneren hadde foretatt, se avsnitt 31til 42.
De momenter for Høyesterett som var sentrale i Centrum Eiendomssaken, er gjeldende i dette konkrete tilfellet. Det er Ulla Ås som styrer begge
entiteter, samt formålet med betalingen er å betale Jekk og Mekk As sin
husleie.
Av denne grunn er Ulla Ås´ betalinger foretatt av Jekk og Mekk AS
Er det to eller tre leiebetalinger som er gjenstand for omstøtelse?
Siden det gjelder betaling av gjeld ”senere enn tre måneder før fristdagen”,
sikter dette til betaling som er gjort senere enn tre måneder før 17. desember 2019, da ”konkursbegjæringen kom inn til retten”, jf. deknl. § 1-3.
Siden betalingene ble gjort den første i hver måned, så gjelder tidsbegrens-
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ningen for den objektive omstøtelsesregelen kun de to siste betalingene på
leien, ikke tre.
Ble betalingene gjort ”før normal betalingstid”?
Hva som ligger i normal betalingstid, er i alminnelighet betalinger ved forfall. Det sentrale i denne omstendighet om gjelden forfaller før ”tidspunkt
da gjelden må antas å ha villet blitt betalt dersom skyldneren ikke var blitt
insolvent», se. NOU 1972: 20 s. 291.

Tord Pedersen
Veldig ryddig drøftelse av disse vilkårene
også med forankring i primærkilder.

Siden leien ble betalt en halv måned før forfall, er det klart at i dette tilfellet
er det betalt før normal betalingstid.
Fremtrer betalingene etter forholdene som ”ordinære”?
Hva som er en ordinær betaling, beskrives forarbeidene som betaling i
”vanlig rutine av løpende utgifter i forbindelse med driften av debitors forretning”. I denne sammenheng benyttes ”husleie” som et eksempel, jf. NOU
1920:20 s. 292.
Selv om husleien ble betalt på feil tidspunkt, er det ikke noe som taler for at
denne disposisjonen ikke var ”ordinær”.
Selv om de to siste innbetalingene av husleie kvalifiseres som omstøtelse
etter vilkårene i bestemmelsen, er de fortsatt ordinære, jf. deknl. § 5-5.
Boet kan av denne grunn ikke omstøte disposisjonene.

GENERELL KOMMENTAR TIL BESVARELSEN
Jeg viser til mine generelle merknader omkring karakterfastsettelse ved eksamensbesvarelsen fra 1. avdeling i denne utgaven. Jeg presiserer også denne gang at jeg ikke var sensor for denne aktuelle besvarelsen.
Denne besvarelsen ble vurdert til A, og det er det lett å forstå. Dette er en fremragende prestasjon av
flere grunner.
For det første er bruken av juridisk metode gjennomgående på et avansert nivå i besvarelsen. Legg særlig merke til bruken av primærkilder og presise slutninger som trekkes av disse. Det som ofte skiller en
A/B-besvarelse fra en C-besvarelse er at rettskildebruken kan bli noe ujevn og mindre konsekvent.
For det andre treffer kandidaten på de viktigste materielle spørsmålene, og har identifisert de sentrale problemstillinger og rettsregler. Det er likevel noen innvendinger til den materielle jussen, men her
er det viktig å påpeke at selv de fremragende besvarelsene ikke trenger være prikkfrie på alle punkter.
Gjennomgående demonstrer kandidaten meget god kunnskap om sentrale rettsregler innenfor formueretten, alt fra panterett til obligasjonsrett.
For det tredje er den skriftlige fremstillingen nærmest upåklagelig, og det til tross for at dette er en
hjemmeeksamen med begrenset tid der kravene til skriftlig fremstilling naturligvis er noe mindre enn
ved en lengre hjemmeeksamen. Kandidaten har noen skrivefeil og omstendelige formuleringer, men det
påvirker ikke helhetsinntrykket. Videre vil jeg berømme den eminente oppgaveteknikken, hvor kandidaten særlig får tydelig frem hva som er de sentrale rettsgrunnlag og vilkår å drøfte, samt kommuniserer
subsumsjonene på en presis måte. Gjennom oppgaveteknikk og kommunikasjon får kandidaten demonstrert solide materielle og metodiske ferdigheter.
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