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REDAKTØRENES ORD

Kjære jussvenner, velkommen til en ny utgave av Jus’t! 

Vi er nye redaktører for magasinet og har et stort ønske om å gi dere nok et 
godt Jus’t-år. Selv om vi er ferske i gamet som redaktører håper vi at dere vil 
ha glede av utgaven, og at vi ikke har besudlet Jus´ts arv og rykte riktig ennå. 

Denne utgaven har eksamen som overordnet tema, med mønsterbesvarels-
er og professorenes beste tips og største tabber. Utrolig deilig å lese at de 
også har driti på draget! Trenger ikke stressmestringskurs vi nå. 

Ellers er det mye annet snacks i utgaven, blant annet en betenkning rundt 
oppførselen på isbjørnballet. Vi håper alle tar seg tiden til å skjemmes over å 
være jusstudent en liiten stund i etterkant av dette. Det har vi bare godt av!

Vi har også «do’s and don’ts» på 17.mai. Kanskje trenger du en oppfriskning 
på grunnlovsdagens sosiale normer etter noen år med pandemi? Hvis ikke 
har du garantert en venn som trenger det. 
Viktige temaer belyses også i denne utgaven, med refleksjoner rundt krigen 
i Ukraina og markeringen av 50 år siden avskaffelsen av den såkalte «homo-
paragrafen». 
Dersom du merker at en påtrengende journalistisk lidenskap vekkes i deg 
mens du leser denne utgaven (som jo er svært sannsynlig), vil vi minne om at 
det er lav terskel for å møte på redaksjonsmøte, og skrive i Jus´t.

Kos deg med utgaven og lykke til på eksamen! Vi heier på deg. <3

Erik Amundsen
Redaktør

 2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 980 11 424

Frida J. Lindegaard
Redaktør

2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 948 97 868
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Eksamensprep med våre 
kjære undervisere
Tekst: Johan Abrahamsen

Det er den tiden av året igjen; våren har endelig meldt sin anmarsj, 
snøen smelter i vakker harmoni med den gradvis stigende tempera-
turen og fuglekvitter, lunsjen kan gledelig nytes ute i solveggen, og ikke 
minst – nok et skoleår går mot slutten. Enhver jusstudent vet hva det 
innebærer; eksamen nærmer seg med stormskritt.

Men frykt ikke. Våre kjente og kjære undervisere har i den sammen-
heng bidratt med verdifulle erfaringer, slik at du kan stille best mulig 
forberedt til eksamen. Underviserne deler egne historier om tabber de 
selv eller noen de kjenner har gjort på eksamen, slik at du kan unngå 
liknende feil. Videre deles tips til forberedelser fram mot eksamen, og 
i relasjon til selve eksamensdagen. Til sist gis et eksklusivt innblikk i 
deres ferieplaner for sommeren. For ja, det kommer faktisk en som-
merferie etter at eksamen er levert, tro det eller ei!

Tabbe: Den største glippen jeg selv har 
gjort under selve eksamen er nok å ikke 
lese oppgaveteksten nøye nok, som ig-
jen har medført at man har kommet 
skjevt ut i eller bommet på drøftelsen. 
En annen smertelig erfart tabbe (under 
selve eksamensperioden vel og merke) 
har vært å satse på at et bestemt fag 
ikke ble gitt på eksamen, hehe. 

Tips: Jeg ville prioritert å sette av tid til 
skriving, og ikke bare lesing. For eksem-
pel skrive ut seminaroppgavene fra de 
ulike seminarrekkene. Jeg tror at man 
som student vil få mye igjen for å øve 
seg mer på å skrive. 

Ferieplaner: Per dags dato ser det ut 
til at det blir mye jobb denne sommeren 
– men forhåpentligvis også noe reising!

Trude HaugliTherese Augustinussen

Tabbe: Det er så lenge siden jeg tok eksamen at 
eventuelle tabber har jeg glemt eller fortrengt. 

Tips: Det er nok i seneste laget, men det beste 
tipset når det gjelder eksamen, er å jobbe jevnt 
og trutt gjennom hele året. Det er nok litt forskjell 
på skole-eksamen og det å ha eksamen hjemme-
fra. En del av stresset med skole-eksamen, fors-
vinner når man kan være i sitt eget hjem. Men 
samtidig kan det komme andre stressfaktorer. 
Uansett er det viktig å senke skuldrene, spise litt 
underveis, ta noen korte pauser og passe på at 
man svarer på det oppgaven spør etter.

Ferieplaner: I sommer skal jeg skrive bok sam-
men med Lena Bendiksen, men det er kanskje 
ikke direkte ferie. Jeg rekker også en liten tur til 
Spania med familien, og håper å tilbringe litt tid 
på hytta mi i Øverbygd gjerne sammen med barn 
og barnebarn.
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Crystal Ho-Yee Lam

Tabbe: Denne tabben gjorde mange, blant 
annet meg selv, på skoleeksamen på 4. 
avdeling. Tabben var nemlig at vi ikke leste 
hele lovteksten. I straffeloven § 390 annet 
ledd følger det at økonomisk utroskap vur-
deres ikke dersom handlingen blant annet 
omfattes av straffeloven § 388 om korrups-
jon. Gjett hvem som kun løste spørsmålet 
etter straffeloven § 390 første ledd?

Tips: Pust med magen! Det vil nok komme 
et tidspunkt i eksamensperioden hvor man 
begynner å tvile på seg selv og alt man lest 
på den siste måneden. Da hjelper det å 
huske at dette har man jo jobbet med over 
en lengre periode, slik at forståelsen man 
har tilegnet seg er nok mest sannsynlig rik-
tig. Det hjelper også å diskutere det man tvil-
er om med andre studenter, slik at man får 
bekreftet sin forståelse. Husk å sette av tid 
til skrivetrening før eksamen. Å skrive ut op-
pgaver i fullstendig form er ikke det gøyeste 
i verden, men det hjelper ikke å ha lest alt av 
pensum gang på gang om man ikke klarer å 
formidle det på en metodisk og oversiktlig 
måte på eksamen.

Ferieplaner: I fjor sommer kjøpte jeg meg 
bobil! Så det blir bobilferie i Nord-Norge på 
meg.

Gunnar Ketil Eriksen

Ingrid Sollid

Tabbe: Huff, det er for fælt å spøke med 
egentlig. I denne digitale tiden er det jo stu-
denter som jobber hardt hele dagen, og gjør 
en eller annen lagretabbe, strømbrudd osv. 
bare tragisk. Kan bidra med en vandrehisto-
rie: På en eksamen i rettshistorie i Oslo for 
mange år siden ble oppgaven «Keiser Justin-
ians lovgivning» gitt. En student (som også 
het Justinian) skrev: «Så forutseende av hans 
foreldre å kalle ham Justinian. God sommer». 
Besvarelsen kom tilbake med sensors

Tabbe: Jeg har alltid vært veldig opphengt 
i korrekte kildehenvisninger. Under hjem-
meeksamen på 2. avdeling skulle det vise 
seg å være i min disfavør. Tvangstankene 
tilknyttet kildehenvisningene slo inn rett før 
innleveringsfristen. Jeg følte meg tvunget til 
å sjekke en siste gang at henvisningen til 
forvaltningsloven var korrekt. Det resulter-
te i at oppgaven ble levert under et minutt 
før fristen. Jeg har aldri hatt så høy puls før. 
Jeg er jo litt distre og har ikke alltid full kon-
troll på tingene mine. På skoleeksamen på 1. 
avdeling viste det seg at jeg hadde glemt la-
deren til macen min hjemme. Jeg var passe-
lig stressa og tok kontakt med en av de hyg-
gelige eksamensvaktene. Mot alle ods viste 
det seg å være ganske mange macladere i 
eksamenslokalet (som for øvrig utelukkende 
besto av jusstudenter). Alt ordnet seg, og jeg 
fikk lånt en lader fra en medstudent.

Tips: Hjemmeeksamen: Ikke samarbeid med 
for mange medstudenter. For det første er 
det tidkrevende. For det andre bidrar det 
fort til frustrasjon og forvirring. Stol på deg 
selv og de løsningene du har valgt. Skoleek-
samen: Ikke undervurder den hjelpen ord-
lyden i lovteksten gir deg. Jeg har aldri le-
vert en eksamen der jeg ikke har fått bruk 
for ordlydstolkninger, hensyn og prinsipper. 
Ikke bruk tiden på kildesøk. Bruk tiden på 
språk, metode og struktur.

kommentar: «Også her feiler kandidaten. 
Justinian var et navn han tok i voksen alder».

Tips: Ikke sprengles til siste slutt. Det du 
ikke kan rett før eksamen kan du ikke å ek-
samen heller, prioriter å sove og spise godt. 
Eller ser det bare å kjøre på.

Ferieplaner: Skal på en tur til Portugal i 
juni hvis Putin tillater det, ellers tar jeg ting 
på sparket
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Bjørn Løtveit

Markus Hoel Lie 

Marius Storvik

Tabbe: Prøvde å «finne opp kruttet», og 
skulle skille meg ut med å være overdrevent 
kreativ. Fant fort ut at eksamen var ment å 
teste meg i hva jeg hadde lært, og ikke i hva 
jeg kunne «skape».

Tips: Møt godt forberedt til, og delta aktivt 
i, all seminarundervisning. Tren på å skrive, 
ikke bare ved å levere alle øvingsoppgaver, 
men også ved å besvare tidligere eksamen-
soppgaver. Det å skrive stikkord og punkt-
lister, er ikke skrivetrening. Skriv helt fer-
dige besvarelser, og få tilbakemelding fra 
medstudenter. Prioriter eksamen på egen 
avdelingen fremfor gjentak, og få nok mat 
og søvn.

Ferieplaner: Skal til San Francisco og drik-
ke fjollete drinker.

Tabbe: På muntlig eksamen på 3. avdeling 
forsto jeg ikke spørsmålet grunnet sensors 
dialekt (bergensk), og etter å ha gjettet meg 
til hva det ble spurt om, ble svaret deretter.

Tips: Be sensor på muntlig eksamen gjenta 
spørsmålet hvis du ikke forstår det, gjerne 
med bruk av andre ord. Grundighet gir trygg-
het. Jo bedre forberedt du er, desto større 
er sjansen for å gjøre det bra.

Ferieplaner: Spise mjøsørret med nypotet 
og rømmesaus.

Tabbe: Min første eksamen, ex.fac eksamen 
på 1. avdeling, var kjempelett. Jeg kunne alt 
og spørsmålene var kjempelette. Dessverre 
hadde jeg ikke skjønt at en skulle drøfte. Så 
mine svar, av typen ja og nei, ble belønnet 
med karakteren E. I dag ser jeg at sensorene 
til og med var greie med meg. Etter et 
skrivekurs gikk det opp for meg at jeg skulle 
begrunne tekstene, og heldigvis fikk jeg tatt 
opp eksamenen året etterpå.

Tips: Disponer oppgaven godt. Jeg bruker 
programmet MindManager (gratis for UiT 
studenter) når jeg disponerer. Når du har 
funnet alle potensielle problemstillinger, 
vurder hvor: Sentrale, perifere, klare og ukl-

Ferieplaner: Det store målet er å komme 
seg til sydligere strøk. Utenom det blir det 
nok litt oppussing hjemme og forhåpent-
ligvis en hytte-til-hyttetur i Indre Troms.

ar jussen og problemstillingene er. Skriv lo-
gisk og systematisk om det som er sentralt 
og klart. Drøft i dybden det som er sentralt 
og uklart. Pek på det som er perifert og klart. 
Avgrens mot det som er perifert og uklart.

Ferieplaner: Målet for ferien er å ikke kaste 
bort tid på telefonen. Å padle Målselva i en 
kano fra Rostadvannet til havet. Å høre på 
20 lydbøker mens jeg går fjellturer og fysisk 
arbeid på hytta. I tillegg blir det ett par uker i 
Frankrike med familie og venner.
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Har vi glemt?
Tekst: Gudbrand A. Wiig Lo

Foto: Adobe Stock /ingusk

«Jeg skaket av frost. jeg fikk på meg klær. Ute var glitrende 
stjernevær. Bare en ulmende stripe i øst varslet det samme 
som drømmens røst: dagen baken om jordens rand steg 
med et skjær av blod og brunn. Steg med en angst så nåde-
sløs at det var som om selve stjernene frøs
Jeg tenkte: nu er det noe som hender. Vår tid er forbi -Europa 
brenner» - Arnulf Øverland 

«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» skrev Arnulf 
Øverland i Du må ikke sove, som utkom i diktsamlingen Rød front i 1937. Etter nesten 70 år 
med fred i Europa gikk Russland inn på Ukrainsk territorium og annekterte Krim-halvøya i 
2014. Åtte år senere var det igjen krig i verdensdelen vår.

Nesten eksakt åtte år senere åpnet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en etterforsk-
ning av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Hovedanklager, Karim 
Khan hos ICC uttalte i slutten av februar at de ville etterforske påstander om slike forbrytelser 
helt tilbake til 2014. Tidligere hovedanklager for domstolen, Fatou Bensouda mente allerede 
i 2020 at det forelå nok bevis til å gå fra en «preliminary examination» til en full etterforskning 
av konfliktene på Krim-halvøya og Øst-Ukraina.1 På tross av dette fikk hun ikke medhold av 
«forundersøkelseskammeret» og saken gikk dermed ikke videre.

Det er tre måter man kan åpne en etterforskning jf. Roma-vedtektene om Den internasjonale 
straffedomstol art. 13.2 En statspart eller Sikkerhetsrådet anmode hovedanklageren om å 
etterforske, men hovedanklageren kan også starte en etterforskning på eget initiativ (proprio 
motu om du vil utvide det latinske vokabularet). I de saker hvor hovedanklager selv har initiert 
det, må forundersøkelseskammeret tillate at saken blir en full etterforskning jf. art. 15 (3). Det 
var i dette leddet at den tidligere etterforskningen ble stanset. Det følger likevel av art. 15 (5) 
at et avslag fra forundersøkelseskammeret ikke skal være til hinder for en ny anmodning der-
som nye fakta eller bevis kommer frem.
1 https://www.icc-cpi.int/news/stattement-prosecutor-fatou-bensouda-conclusion-preliminary-examination-situation-ukraine 
2 Ukraina er ikke statspart i Roma-vedtektene, men har ved erklæring godtatt ICCs jurisdiksjon for handlinger på ukrainsk territorium (jf. art. 12 (3) i Roma-ved-
tektene) Erklæringen ble gitt for ubestemt tid fra og med 20. februar 2014. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.
pdf#search=ukraine 



JUS´T 9

Siden Litauen denne gangen har bedt hovedanklageren om å etterforske mulige krigsforbry-
telser i Ukraina, så trenger ikke Khan tillatelse fra forundersøkelseskammeret.
Hovedanklager Khan uttalte 28. februar, uttalte følgende etter å ha sett over forgjengerens 
«preliminary examination»: «I am satisfied that there is a reasonable basis to believe that both 
alleged war crimes and crimes against humanity have been committed in Ukraine.».1 Så får vi 
se hvordan etterforskningen utarter seg videre.2

1 https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-decided-proceed-opening
2 Mer om saksgangen i ICC: https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works eller  http://www.kentlaw.edu/faculty/bbrown/classes/HumanRightsSP10/CourseD-
ocs/13ICCJxFlowChart.pdf

«Du har ikke lov til å gå der og glemme!»
Det er flott at Litauen sto opp og anmodet om 
en etterforskning, men hvorfor måtte konflikten 
mellom Russland og Ukraina eskalere til fullska-
la krig for at noe skulle skje? Tenkte vi virkelig at 
det ville slutte med Krim-konflikten? At det gikk 
fint om Russland fikk annektere Ukrainsk terri-
torium? Det er jo tross alt bare en liten halvøy 
det er jo ikke vits å hisse på seg Russland over 
noe sånt, eller...? Så vi glemte av Krim-halvøya, 
verdenssamfunnet pustet kanskje til og med 
lettet ut når etterforskningen ikke gikk lengre. 

Det gjelder jo tross alt ikke oss. Det var ikke 
vår halvøy som ble annektert. Vi sitter trygge 
hjemme, med NATO i ryggen (evt. på fanget 
eller i senga avhengig av politisk ståsted) – og 
ja vi tenkte kanskje «det er sørgelig, stakkars 
dem». Kanskje appeasement fungerer denne 
gangen tenkte vi. Men, la oss si at vi ikke var del 
av NATO og Russland gikk inn i Sør-Varanger, 
hva hadde vi tenkt da? Eller mer interessant; 

hva ville verden tenkt? Hadde folk brydd seg noe særlig om en liten jordflekk helt øst i Nord-
Norge? Sjansene for at noen ville risikert en multinasjonal konflikt eller krig hadde nok ikke 
nødvendigvis vært i vår favør. I alle fall ikke med den innstillingen vi har i dag.

Nå er ikke intensjonen min her å «rante» om utenrikspolitikk (det har jeg på ingen måte kom-
petanse til), men det skal være noen poeng inni der noen steder. Poeng vi kanskje burde ta til 
litt heftig ettertanke. Mange sier at utsagnet «history repeats itself» ikke er korrekt og det kan 
godt hende det er riktig, men vi ser ikke ut til å lære noe særlig av den heller. Mennesker blir 
tilsidesatt til fordel for økonomier og internasjonale relasjoner gang på gang. Verdenssam-
funnet driter fint i menneskene – vi skyver dem foran oss og lar dem ta støyten, helt til det er 
for sent. 

Helt til vi er de menneskene det er synd på – stakkars oss. 

Foto: Erik Amundsen
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Verdens verste mennesker?
Tekst: Anna B. Lagaard

Foto: Jonar Kristensen

I etterkant av Isbjørnballet i februar, fikk Ju-
ristforeningen, som står som arrangører, 
beskjed om at vi aldri kommer til å få avhol-
de ballet på Clarion The Edge igjen. Begrun-
nelsen for dette var at balldeltakere hadde 
oppført seg på nokså groteske vis. Det er tale 
om oppkast under bordene inne i festsalen, 
nedspydde toaletter, kjøp og salg av narkoti-
ka i gangene, ufyselig behandling av vaktene 
og folk som har tatt med medbrakt. Dette er 
flaut. 

Det er lett å unnskylde dette med «de over-
driver», «jeg har ikke gjort noe ille», «det er 
deres side av saken». Når man er med i en 
stor gruppe er det en enkel utvei å tenke at 
den angår ikke meg, eller det er noen andre 
som har skylden. Dette har dessverre vært 
tankegangen min, og mest sannsynlig tanke-
gangen til mange av dere, i etterkant av inn-
legget lederen av Juristforeningen publiserte 
i kullgruppene tidligere i vår. 

Det er ikke første gangen en gruppe på jus-
sen får denne tilbakemeldingen. Så sent som 
i desember fikk et av kullene beskjed om at 
stedet de hadde arrangert sitt julebord på 
ikke ønsket de tilbake. Det gikk så langt at en 
av de som arbeidet der skrev et blogginnlegg 
med tittelen «The worst people in the world». I 
blogginnlegget ble det beskrevet folk som var 
stygge mot servitører, folk som snek inn drik-
ke og ødeleggelser av lokalet. Nå sier jeg ikke 
at det er greit å skrive et slikt innlegg i etter-
kant av et arrangement, tvert imot, men det 
statuerer et eksempel på hva som skjer når vi 
kommer sammen som gruppe, og hvordan vi 
blir oppfattet av de som ser oss utenfra. 

I tillegg til denne hendelsen kan det jo også 
nevnes at jussen som gruppe opp igjennom 
årene har blitt nektet å komme tilbake til alle 
overnattingssteder i Levi utenom ett, og vi er 
kastet ut på livstid fra Björkliden i Sverige. Be-
grunnelsen for dette har vært skummelt lik 
de overfor nevnte tilfellene. 

Meningen med denne artikkelen er ikke å 
henge ut enkeltpersoner, eller å si at jeg ikke 
er en del av problemet. Jussen, som den så 
fint kalles, har dessverre fått et uheldig ryk-
te gjennom årene. Som nevnt ovenfor er det 
lett å tenke at det er andre som er dumme, 
men kanskje er det på tide å se seg selv litt i 
speilet. Hva er grunnen til at vi, som utdanner 
oss til å bli hjelpere i samfunnet, har fått et 
rykte som klart strider mot dette? 

Det er trist at vi som gruppe blir omtalt som 
en uhyggelig gruppe av de rundt oss. Det jeg 
ønsker å oppnå med denne artikkelen er at 
hver enkelt tar en fot i bakken og tenker litt på 
hvordan vi ønsker å bli oppfattet, både som 
enkeltmenneske, men også som en repre-
sentant for studiet vi går på. 

For å oppsummere på en litt seriøs, om enn 
litt humoristisk måte  - a billion flies can’t be 
wrong. We’re shit. 
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Vårt tilbud til deg 
som student!
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg gjennom våre studenttilbud. 
Målet vårt er at du skal få et innblikk i hva vi jobber med, hvordan 
vi jobber og hvilke muligheter du har som ansatt hos oss. Les mer 
om våre studenttilbud på wiersholm.no/karriere

Følg oss!



Foto: TV2

12 JUS´T

�Do´s and Don´ts          
på 17. mai �

17.mai, årets festdag nærmer seg med stormskritt. Planen er muligens 
å «ta det litt rolig» i og med at vi står ovenfor en grov eksamensperi-
ode. Uansett om du skal ta det rolig eller ei, vi heier på deg! 

I artikkelen du nå skal lese, vil du få en kort og presis innføring i hvor-
dan du skal oppføre deg på grunnlovsdagen. Do´s

1. Pass på bunaden!

2. Planlegg Champisfrokosten

Nasjonaldrakten til Norge skal bæres med 
respekt. Det kan fort skje uhell i det du tar 
deg din første sipp av en kald Aperol Spritz, 
eller stuper i bakken grunnet ubehagelige 
bunadssko. Frykt ikke, du kan kjøpe deg bun-
adsforsikring som gjelder en dag. Gjør det, så 
slipper du mors skuffede ansikt 18. mai. 

Tips til forsikring: DNB forsikring, koster kun 
45 kr for et døgn! (no ad;))

Viktig å samle en gruppe gode kamerater for en skikkelig 
god start på dagen. Ikke inviter de som tar med seg first 
price hvitløksbaguetter til tapasbordet. 

Blomster, norske flagg og instagram er viktig. Husk fulladet 
telefon. Hvis du mot formodning har glemt telefon, snu.  

3. Skift før byen
Skift før du utover kvelden drar til mørkets hule, GbN. Dette er bare et 
lite tips for å unngå søl og hetetokter i de sene natterstimer.

4. Si gratulerer med dagen til fremmede

Selvforklarende. Viktig å være grei, selv om Storgata er trang og du må rekke bordbestillingen 
din på restauranten. Denne ene dagen i året, kan vi nordmenn være enige om å være litt mer 
åpen for å utveksle et par ord med noen du ikke kjenner. 

Tekst: Hanna Dahl 
og   Dina Svenning
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1. Ikke drikk for fort

2. Dress og dress only!

3. Dropp Moët-flaska

4. Bekledning 

Denne går ut til alle gutta. Dropp bildet på instagram hvor 
dere poserer i dress med champisflaska i høyrehånda. The 
time has passed!

For dere som ikke har bunad så gjelder det å kle seg i pene 
sommerlige klær. Dropp de korte kjolene og ballerinasko, 
ref; fjorårets innslag på P3Morgen :Pppppp

Husk at du står ovenfor en lang dag. Ingen liker 
en som spyr før klokka 12 på frokosten. HVIS 
du absolutt må kaste opp, gjør det hjemme og 
ikke midt i Storgata. Den fylleangsten unner vi 
ikke vårs verste fiende. 

Gutta! Ikke våg å kle på dere noe annet en dress, med mindre du eier en bunad 
(det er ekstra pluss i boken). Det er til å forlange etter at jentene har holdt inn ma-
gen år etter år for å passe bunaden som ble sydd da vi var 14. 

Dont´s
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Hvordan være lur på tur
Tekst: Johanne Bark Flaterud

Foto: Adobe Stock / 
Chad McDermott

#Europapåstudentbudsjett

Endelig er tiden inne, og dagdrømming etter varmere strøk blir 
straks en realitet. Det daglige hat-elsk-forholdet til PJ byttes ut 
med litt vel mange paraplydrinker på beachen. Deretter dukker 
sommerflørten opp i sydenland, som beklageligvis ikke er like kjekk 
dagen derpå. 

Tre måneder ferie er et skjønt privilegium som student. Men med 
tusen ulike planer for sommeren og en lommebok som krymper 
fortere enn mammas ullgenser på 60 grader, byr god planleg-
ging på noen utfordringer. Dette er guiden for deg som søker etter 
gromme feriedestinasjoner, som i tillegg matcher det alminnelige 
studentbudsjettet. 

Tips og triks

Knekk flybillettkoden
Flybilletter av den rimelige sorten er å foretrek-
ke med et trangt feriebudsjett. Flyselskapene 
legger opp til at kundene tilbys svært billige 
utenlandsbilletter. Returbilletten er derimot 
av et annet kaliber, da disse gjerne er både 
dyre og mindre gunstige. Generelt lønner det 
seg å sikre seg billetter så tidlig som mulig. 
Husk å ikke trykke deg inn gjentatte ganger, 
da flyselskapene har programvarer som just-
erer prisen etter etterspørselen. 

Tidspunktene for hvilke dager som er rime-
ligst for den konkrete destinasjonen kan 
identifiseres ved bruk av lavpriskalendere. 
1 https://www.smartepenger.no/reiseokonomi/546-slik-finner-du-best-pris-pa-flyreiser

Gjennomsnittlig er tirsdager billigst, mens 
onsdag og lørdag er nest billigst.1 

Det er nyttig å benytte seg av flyselskapenes 
ungdomsbilletter, blant annet har SAS og 
Norwegian (kampanjekoden «UNDER26») 
ofte gode priser. Nykommeren Flyr tilbyr i år 
flere feriedestinasjoner enn tidligere, og det 
er fint å sammenligne selskapets ungdoms-
billettpriser mot de mer veletablerte. 

Særlig lurt er det å abonnere på de ulike fly-
selskapenes nyhetsbrev for å holde seg op-
pdatert på kampanjene. Det legges stadig ut 
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tilbud som er nyttig å få med seg frem mot 
sommeren.

Et viktig tips er å bruke flere søkemotorer 
for å garantere at du som forbruker får det 
beste tilbudet. Her gjelder det å legge inn litt 
ekstra innsats. Finn.no -> «Reise» er gjerne 
et fint sted å starte planleggingen av drøm-
meferien. Hvis det er vanskelig å finne flybil-
letter til spesifikt tidspunkt eller til billig pris, 
kan det anbefales å benytte seg av ferielan-
dets nasjonale flyselskap og bestille direkte 
herfra. Sammenlign også bagasjepriser. Husk 
at det alltids er penger å spare på å bare ta 
med håndbagasje – trenger vel ikke mer enn 
en bikini, solbriller og et håndkle i Syden? 

Dersom du flyr noen ganger, er det alltids 
fordelaktig å melde seg inn i bonus-/fordel-
sprogrammer for å samle poeng. Blant 
annet Norwegian (CashPoints og SAS (Euro-
Bonus-poeng) tilbyr slike ordninger. På den 
måten kan man sikre seg at flyreisen til den 
årlige jenteturen til Ibiza blir helt gratis. 

Merk deg: Hold deg helst unna selskap som 
Bravofly og Supersaver – selv om tilbudet til-
synelatende er fristende, tilbyr disse reisesel-

skapene ofte dårlig kundeservice og svake 
forbrukerrettigheter dersom noe uventet 
skulle oppstå. 

Restplasser – for godt til å være sant?

Det helligste tipset av dem alle er restplas-
senes eksistens. Selv om de fleste har vært 
borti denne gavepakken tidligere, er den 
likevel verdt å nevne. Vanligvis er restplass-
er tilgjengelig utenfor fellesferien, som i år er 
fastsatt 11. juli til og med 29. juli. 

Hvis man utviser en dose fleksibilitet og 
spontanitet kan det faktisk resultere i flere 
tusenlapper i prisavslag. Av selskap er både 
Tui og Ving sine restplasser å anbefale. Un-
dertegnede reiste eksempelvis én uke til Si-
cilia (Italia) i midten av juni 2019 for 3800 kr 
(inkl. hotell og fly) – anbefales å sjekke ut! 

Hotell vs. hostel

Selv om enkelte har preferanser og ønsker 
om den typiske hotellkvaliteten, skal det ikke 
kimses med at hostel kan være like tilstrekke-
lig. Strengt tatt er et hostel et mer ungdom-
melig hotell, men av noe lavere standard. Til 
gjengjeld oppfyller et hostel inngangsvilkåret 
til den alminnelige studenten – det er billig (!). 

Det gjelder også her å sammenligne ved å 
bruke ulike søkemotorer. Når det gjelder 
hostel er Hostelworld den klart beste 
søkemotoren for god pris, samt ærlige kun-
devurderinger. Her er det lett å navigere, og 
det bugner av utvalg. Om hostel føles helt 
uaktuelt, kan også Hostelworld hjelpe deg i 
jakten på hotell. Videre kan Trivago, Momon-
do og Booking.com nevnes som pålitelige 
nettsider som gjør mye av arbeidet for deg. 

Merk deg: Gjennom AirBnb kan det leies 
boliger ved både kjente og mindre kjente rei-
semål. Sjekk også for eksempel Novasol og 
Finn reise for ytterligere utvalg av feriehus og 
hytter. Foto: Pexels /Jason Toevs
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Hellas - billige greske ferieøyer

Her er det bare å bytte ut jusspensumet med 
deilig skjønnlitteratur og nyte lange dager på 
beachen. Hellas byr på flere billige og ikke 
minst herlige ferieparadis. Det greske kjøk-
kenet med gyros, souvlaki og gresk salat top-
per opplevelsen. Særlig anbefales Rhodos, 
Kreta, Kos og Zákynthos som reisemål.

Destinasjoner

Albania

Ja, vi elsker Gründer, men vi elsker billig øl enda 
mer. I Albania kan du nemlig få en halvliter øl 
til 8 kroner, og flere retter på en fin restaurant 
til under 50-lappen. Oppsummert er Albania 
både budsjettvennlig, vakkert og uoppdaget. 
Saranda omtales som den albanske rivier-
aen. En reise hit kan fint kombineres med en 
30-minutters tur til den greske ferieøya Korfu.

Kypros

Selv om Ayia Napa er kjent for et spinnvilt ute-
liv, kan stedet kombineres med avslapping 
på strender som faktisk er rangert blant de 
beste i verden. Også Larnaca og Protaras byr 
på krystallklart vann. 

Foto: Pexels /Aleksandar Pasaric

Foto: Pexels /Andrew

Foto: Pexels /Alexy Komissarov
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Europa på studentbudsjett oppsummert

Montenegro

Montenegro er et herlig badeparadis og et 
rimeligere alternativ enn sin nabo Kroatia. 
Her finner du de samme turkisgrønne stren-
dende, idylliske middelalderbyer og mat til en 
tredjedel av norske priser. Budva, Sveti Ste-
fan og Kotor (by på Unescos verdensarvliste) 
er ansett å fungere etter sitt formål – en rå, 
men billig feriedestinasjon.  

Portugal

Snaue 45 minutter unna Lisboa ligger surfep-
aradiset Ericeira. Fiskelandsbyen byr på en 
perfekt atmosfære for en chill ferie og tiltrek-
ker seg surfere fra hele Europa. Hvis du tar 
turen hit MÅ du virkelig innom Sintra. 

Sør i Portugal, på den forlokkende Algarvekys-
ten, ligger sjarmerende Lagos. Hovedretten 
som tiltrekker turistene hit er det drøye halv-
dusinet med strender, der sandbukter ligger 
inneklemt mellom spektakulære klippefor-
masjoner. Stedet har masse muligheter for 
ekstraordinær vannsport. 

Foto: Pexels /Julie Aagaard

Foto: Pexels /Maksim Dyachuk

1. Vær ute i så god tid som mulig med å bestille. 
2. Sammenlign fly og hotell i ulike søkemotorer.
3. Reis utenom fellesferien. 
4. Fleksibilitet er nøkkelen for en billig ferie, for da kan man kapre restplassene. 
5. Velg å bo litt enkelt på hostel, og bruk heller mer penger på mat og opplevelser. 
6. Hvor enn ferden går – nyt turen, det fortjener du! 
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Mønsterbesvarelse 1. avd.
Besvarelsen er kommentert av 
Crystal Ho-Yee Lam, og ble vurdert 
til A på eksamen 2021.

Del 1:

Oppgave 1: Drøft og ta stilling til om det foreligger en 
bindende avtale om salg av Holms eiendom.

Utgangspunktet for inngåelser av avtaler bygger på prin-
sippet om avtalefrihet, så lenge det ikke strider mot ufra-
vikelig lov. Man kan altså inngå avtaler om hva man vil, når 
man vil, med hvem man vil.

Lov av 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om 
fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (heretter avtl.) 
bygger på en modell for tilbud og aksept som kommer 
til utrykk i en antitetisk tolkning av § 7. Loven er imidler-
tid taus i spørsmålet om når det foreligger et tilbud og 
aksept, og må derfor besvares etter ulovfestet rett. Det 
følger av rettspraksis at i spørsmålet om det foreligger 
en bindene avtale, er det avgjørende om det foreligger et 
dispositivt utsagn, hvor det siktes til at utsagnet må være 
klart, endelig og uttømmende.

Videre har Høyesterett gjennom en rekke avgjørelser for-
mulert et overordnet vurderingstema når det kommer til 
spørsmålet om binding foreligger. Det avgjørende er om 
den ene parten har gitt den andre parten rimelig grunn 
til å tro om det foreligger en bindene avtale. Høyesterett 
har i vurderingen om det foreligger rimelig grunn til å tro, 
også lagt vekt på om det er enighet på vesentlige punkter, 
som vil styrke den kjøperens berettigede forventninger.

Fint om det rettslige utgangspunk-
tet. Bra at det vises til at retts-
grunnlaget følger av ulovfestet rett 
og at det nærmere innholdet er 
presisert gjennom rettspraksis.

Bra at vurderingstemaet presen-
teres konkret.

God presisering av relevante 
vurderingstema. Det setter ram-
mene for subsumsjonen neden-
for.

Hjemmeeksamen for 1. avdeling
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Spørsmålet blir dermed om Peder har fått en rimelig 
grunn til å tro at Lars har bundet seg.

I tilbudet fra Lars til Peder, spørres det om Peder er inter-
essert i å kjøpe eiendommen til ni millioner. På den ene 
siden kan formuleringen «er du interessert» isolert sett, 
tyde på at Lars ville sjekke Peder sin interesse i å kjøpe 
boligen for den angitte prisen, uten å faktisk mene å binde 
seg. På den andre siden har tilbudet preg av et disposi-
tivt utsagn, ettersom dette er en normal formulering ved 
inngåelse av avtaler. Det vil dermed virke klart og endelig, 
ettersom formuleringen ikke byr på særlig tvil. Sett i lys av 
deres tidligere kommunikasjon, der Lars har vært for-
holdsvis tilbaketrukken i sine svar, vil en melding på hans 
initiativ ved en slik formulering være med på å gi Peder 
rimelig grunn til å tro at Lars har bundet seg.

Videre sier Peder «superdupert, da har vi en avtale!», som 
Lars svarer bekreftende på ved å skrive «D har vi.» Dette 
er et moment som klart taler for at det er inngått en bin-
dene avtale mellom Peder og Lars. Lars sier imidlertid at 
han må høre med sin farmor om huset kan selges, men 
viser til at det nok ikke er et problem. Ved å meddele dette 
med Peder, vil det igjen føre til at han får en rimelig grunn 
til å tro at Lars har bundet seg.

Lars anfører videre at forhold som overtakelsestidspunkt 
og oppgjørebetingelser ikke var klarlagt, og at det dermed 
ikke var inngått noen avtale. At disse forholdene ikke er 
klarlagt, vil helle i retning av at binding ikke foreligger. 
På den andre siden er enighet rundt både realytelsen og 
prisen, som må ansees som vesentlige forhold ved avtalen 
om salg ev eiendommen. Overtakelsestidspunkt er ikke 
direkte fastslått, men de har imidlertid kommet til enighet 
om at Lars tar hånd om dette. Det kan dermed tyde på at 
de er enige om de vesentlige punktene for deres avtale, 
som bidrar til at Peder får rimelig grunn til å tro at Lars 
har bundet seg.

Peder har fått en rimelig grunn til å tro at Lars har 
bundet seg.

Lars anfører at avtalen uansett ikke kan anses som in-
ngått, ettersom all kommunikasjon hadde foregått via 
Messenger.

Det følger av det kontraktrettslige prinsippet om form-
frihet, at avtalepartene selv kan velge hvilken måte de vil 

Bra at vurderingstemaet knyttes 
opp mot faktum slik. Da blir det 
tydelig hva som skal drøftes i sub-
sumsjonen.

God subsumsjon ved at relevante 
forhold fra faktum anvendes konk-
ret i drøftelsen.

Dette blir noe motsigende til det 
som fremkommer rett foran. Å 
spørre om noen er “interessert” vil 
jo nettopp, som beskrevet foran, 
tilsi at parten ønsker å sjekke in-
teresse og eventuelt åpne opp for 
videre forhandlinger.

Godt argument ut fra konteksten 
for kommunikasjonen. Fint at 
relevante momenter fra faktum 
anvendes aktivt.

God subsumsjon, hvor det knyttes 
opp mot relevante vurderingsmo-
menter fra rettspraksis.

Bra at det tas tak i anførslene som 
partene i faktum stiller. 

Særlig bra er hvordan uproblema-
tiske anførsler behandles raskt. 
Det viser god forståelse for den 
materielle jussen ved at man klar-
er å skille mellom det tvilsomme 
og det uproblematiske.
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binde seg på. Prinsippet kommer blant annet til utrykk i 
Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1687 
– NL 5-1-1, hvor man er pliktig å etterkomme avtalen om 
den er inngått med «Mund, Haand og Segl».

Ettersom det foreligger formfrihet ved avtaleinngåelser, er 
det ikke noe i veien med at de har kommunisert via Mes-
senger. Lars anførsel faller dermed bort.

Konklusjon: Det foreligger en bindende avtale om salg 
av Holms eiendom.

Oppgave 2: Drøft å ta stilling til om avtalen er ugyldig 
etter avtl. § 36.

I avtaleretten står hensynet til forutberegnelighet sterkt, 
ettersom det skal være mulig for partene å innrette seg 
etter avtalen. Det råder dermed et prinsipp om at avtaler 
skal holdes.

Det følger av avtl. § 36 (1) at en avtale helt eller delvis 
kan settes til side, dersom det vil virke urimelig eller i 
strid med god forretningsskikk å gjøre den gjellende. En 
naturlig språklig forståelse av urimelig tilsier at det må 
være klart urettferdig. En kan ut fra lovens ordlyd utlede 
at det foreligger en høy terskel for lemping av avtaler, spe-
sialt holdt opp mot utgangspunktet at avtaler skal holdes.

Videre kan det utledes av avtl. § 36 (2) at momenter som 
avtalens innhold, partenes stilling og forhold rundt avta-
leinngåelsen er relevant, i tillegg til senere inntrådte for-
hold og omstendighetene forøvrig. Det legges med andre 
ord opp til en skjønnsmessig vurdering, hvor forhold som 
er med på å kaste lys over avtalens urimelighet er rele-
vant.

Spørsmålet blir først om avtalen er urimelig overfor 
Lars.

Etter at Lars hadde solgt eiendommen til Peder, finner 
han ut at den er verdt et sted mellom 13 og 16 millioner 
kroner. Dette vil føre til at han i teorien har tapt omkring 
fire til syv millioner på avtalen, som i og for seg kan virke 
urimelig. På den andre siden har Lars selv en plikt til å 
være informert om forhold rundt takst og pris på eien-
dom han selv selger. Han kunne dermed undersøkt dette 
med en takstmann på forhånd, slik at han hadde unngått 

Bra at det tas utgangspunkt i be-
stemmelsens ordlyd.

Veldig bra hvordan det foretas en 
tolkning av bestemmelsen, for så 
å presisere hva som blir det konk-
rete vurderingstemaet.

Dette er strengt tatt anførsler fra 
Lars som knytter seg til spørsmål 
1, altså momenter som knytter 
seg til om det foreligger en bin-
dende avtale. Anførslene knytter 
seg dermed ikke til om avtalen 
kan settes til side som følge av at 
den er urimelig. Dette forholdet 
er også synlig med at anførslene i 
faktum fremkommer før spørsmål 
1 blir stilt. 

Det er imidlertid forståelig at kan-

Bra at det tas tak i anførslene som 
partene i faktum stiller. 

Særlig bra er hvordan uproblema-
tiske anførsler behandles raskt. 
Det viser god forståelse for den 
materielle jussen ved at man klar-
er å skille mellom det tvilsomme 
og det uproblematiske.
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denne situasjonen. I forhold til skatt av salget, er dette 
noe enhver person selv må ta ansvar for, og kan dermed 
ikke legges stor vekt i vurderingen. Forholdene rundt pris-
en vil dermed ikke være urimelig.

Videre aksepterte ikke farmoren til Lars salget. Ettersom 
det opplyses i faktum at det er Lars som er oppført som 
eier av eiendommen, er det ikke noe i veien for at han 
selger det. Som Peder anfører, er dette et internt forhold 
som ikke vil påvirke deres avtale.
Lars anfører videre at han har dysleksi, og at han dermed 
ikke forsto hva han hadde forpliktet seg til. Det at Lars 
har dysleksi medfører at han har lese og skrivevansker. 
Praktiske sider rundt avtaleinngåelsen kan dermed ha blitt 
vanskeliggjort for han, som taler for at avtalen kan virke 
urimelig. På den andre siden er ikke dysleksi en tilstrek-
kelig grunn for å påstå at man ikke skjønner omfanget av 
en slik avtale, ettersom det er lese – og skrivevansker han 
har. Dysleksien vil dermed ikke kunne anses som holdbar 
grunn til urimelighet, som i og for seg har høy terskel.

Det opplyses også om at Peder har bakgrunn som eien-
domsmegler. Som gjør at styrkeforholdet mellom partene 
kan være noe skjevt. På den andre siden opptrer begge 
som privatpersoner, som fører til at det ikke er en klart 
svak part i dette tilfellet sammenlignet med avtaler mel-
lom næringsdrivende og privatperson. I tillegg kunne Lars 
kontaktet megler for salg, noe det ikke opplyses om at han 
gjorde. Det er dermed mest nærliggende at avtalen op-
prettholdes.

Avtalen er ikke urimelig overfor Lars.

Det andre spørsmålet er om avtalen er urimelig over-
for Peder.

I Rt. 1990 s. 500 krever leietaker av en bolig å lempe 
avtalen etter § 36, grunnet senere inntrådte forhold. 
Høyesterett legger til grunn at «(...) avtalelovens § 36 må 
brukes med forsiktighet overfor senere inntrådte forhold.» 
Dette kan forstås slik at terskelen for urimelighet basert 
på senere inntrådte forhold er noe høyere enn de andre 
momentene, slik som eksempelvis avtalens innhold.

Det er klart at Lars visste at det var oljesøl i Hagen før 
Peder. I tillegg unnlot han og si noe til Peder, før han 
da skrev under på kjøpsavtalen. Dette kan i og for seg 
virke urimelig. På den andre siden har Peder en viss un-

didaten har tolket anførslene slik, 
med hensyn til at avtl. § 36 favner 
vidt og omfatter blant annet “for-
holdene ved avtalens inngåelse”. 

Med hensyn til at dette er en 
eksamensoppgave på 1. avdeling, 
medfører det ikke betydelig trekk 
at anførslene er behandlet under 
“feil” spørsmål og rettsgrunnlag. 

Når anførslene uansett er behan-
dlet på en oversiktlig og fornuftig 
måte, viser det fortsatt forståelse 
for den materielle jussen, slik at 
det gis noe uttelling for god argu-
mentasjon. 

Her argumenteres det godt for 
den enkelte parts eget ansvar ved 
avtaleinngåelse.

Bra at det presiseres hvilke 
momenter etter avtl. § 36 som 
vil være relevante for drøftelsen. 
Også bra at terskelen for vurderin-
gen slås fast innledningsvis slik.

Her kunne det imidlertid ha vært 
presisert at avtalen vil ut fra konk-
lusjonen til spørsmål 1 anses å 
være inngått i februar 2018. 

Dermed blir det mer tydelig at 
oljesølet anses som “senere 
inntrådte forhold”, siden Lars 
oppdaget dette etter at avtalen 
måtte anses som inngått. 
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dersøkelsesplikt det kommer til ytelsen han har kjøpt. Det 
kan stilles spørsmål til om han burde undersøkt dette mer 
nøye før han kjøpte eiendommen. Undersøkelses plikten 
kan imidlertid ikke strekkes så langt at oljetanken er noe 
har bør funnet ut av selv, da oljetank er noe som er høyes-
te uvanlig å finne nedgravd i en eiendom, som taler for 
urimelighet. Oljetanken er heller noe Lars burde opplyst- 
og kunnskap om før avtalen ble inngått.

Som følge av lekkasje av oljetanken, må Peder stå for 
reparasjonen som ble anslått å koste fire millioner kroner. 
Han vil dermed ha tapt like under halvparten av det han 
kjøpte eiendommen for, som klart taler for at avtalen er 
urimelig. På den andre siden kan det tenkes at det var på 
sin plass, ettersom han fikk den til så langt under estimert 
markedspris. Likevel var dette en pris som ikke fremgikk 
av avtalen, som er den man skal forholde seg til. Dette vil 
dermed ikke være av stor betydning.

Det er som nevnt noe høyre terskel for urimelighet når 
det kommer til senere inntrådte forhold. Men ettersom 
Peder har tapt så store verdier som han har, kan mye tyde 
på at avtalen er urimelig som følge av oljetanken som kom 
til kunnskap etter avtalens inngåelse.

Avtalen er urimelig overfor Peder. 

Konklusjon: Avtalen er ugyldig etter avtl. § 36.

Del 2:

Innledning

Jeg tolker oppgaven slik at jeg skal sammenligne folk-
erettslige rettskilder med kildene i den nasjonale 
rettskildelæren, og deretter peke på de viktigste forskjel-
lene mellom folkerettslig- og norsk juridisk metode.

Det er flere ulikheter imellom folkerettslige og norske 
rettskilder, mye som følge av at det er to nok så ulike 
rettssystemer det er snakk om. Med rettskilder, siktes det 
til de reglene rettsanvender tar utgangspunkt i når de skal 
løse rettstvister. Før at en rettsanvender videre skal kunne 
løse en tvist på en rettferdig måte, er det viktig å følge den 
juridiske metoden, som er fremgangsmåten for å løse et 
rettsspørsmål. Det er ulikheter mellom metoden i folker-
etten og i norsk rett, som henger mye sammen med de 
forskjellige rettskildene.

Veldig bra at det innledningsvis 
foretas en begrepsavklaring av be-
greper som følger av oppgavetek-
sten. 

Gjennomgående en god drøf-
telse av avtl. § 36. Fint at det tas 
utganspunkt i bestemmelsens 
ordlyd og at det vises konkret til 
de relevante momentene som 
fremkommer av bestemmelsens 
annet ledd i selve subsumsjonen. 

Hvor oppgaveteksten er tydelig 
og ikke tvilsomt er det strengt tatt 
ikke nødvendig å foreta en tolk-
ning av oppgaveteksten.

Dersom tolkningen kun er en 
gjentakelse av oppgaveteksten er 
det heller ikke nødvendig. En tolk-
ning må supplere eller presisere 
oppgaveteksten utover å bare 
gjenta oppgaveteksten. 

Dette argumentet blir ikke helt tr-
effende opp mot det som står rett 
over, nemlig at oljesølet må anses 
som “senere inntrådte forhold”, 
siden Lars oppdaget det etter at 
avtalen må anses å være inngått. 

Lars vil ikke kunne opplyse om 
noe som han ikke visste om ved 
avtalens inngåelse i februar 2018. 

Poenget om Peders un-
dersøkelsesplikt er likvel fortsatt 
gjeldende. Det er treffende argu-
mentert at undersøkelsesplikten 
vil ikke strekke seg så langt at det 
kan kreves at Peder graver i en ei-
endom han kan tenke seg å kjøpe.
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I den videre fremstillingen vil jeg først redegjøre for folker-
ettslige rettskilder og norske rettskilder, hvor jeg videre vil 
gjøre en sammenligning. Deretter vil jeg peke på de vik-
tigste forskjellene og mellom den folkerettslige- og norske 
juridiske metoden.

Folkerettslige rettskilder
Det fremkommer av suverenitetsprinsippet at alle stater 
er suverene og likeverdige, som tilsier at de ikke kan un-
derlegges noen andre sin makt. Dette medfører at regler 
gjennom eksempelvis traktat, kun er gjellende dersom 
staten er med i traktaten. Ettersom folkeretten ikke har en 
sentral lovgiver, vil rettssystemet deres være horisontalt.

Det kan utledes av Statute of the International Court of 
Justice av 26. juni 1945 (heretter ICJ vedtektene) art. 38, 
hvilke rettskilder som skal anvendes i folkeretten. Be-
stemmelsen reflekterer imidlertid også folkerettslig sed-
vane. Det følger av bestemmelsen første punkt bokstav 
a, at «international conventions» er en primær rettskilde i 
folkeretten. En konvensjon, traktat eller pakt er en folker-
ettslig avtale mellom flere stater, som vil inneholde regler 
som traktatspartene er bundet av. Et eksempel på en slik 
traktat er FN-pakten, hvor alle de 193 medlemslandene er 
bundet til reglene i pakten.

Videre følger det av ICJ vedtektene art. 38 første punkt 
bokstav b, at «international custom» også er en primær 
rettskilde. For at en slik folkerettslig sedvanerettsregler 
skal oppstå foreligger det to vilkår. For det første må det 
foreligge en «general practise», som tilsier fast statsprak-
sis. I tillegg må statspraksisene være «accepted as law», 
som vil si at den må være fulgt i den tro at det er en retts-
regel. En folkerettslig sedvanerettsregel vil være bindene 
for alle stater, i motsetningen fra traktater der bare part-
ene er bundet.

I bestemmelsens første punkt bokstav c og d er det op-
plistet subsidiære kilder i form av «general priciples of 
law», i tillegg til «judicial decisions and the teachings». 
Disse rettskildene kan brukes for å klarlegge rettstilstand 
og utvikle sedvane, men ikke brukes som selvstendig 
rettsgrunnlag. Som i eksempelvis rettspraksis er det bare 
partene som er bundet av dommen jf. ICJ vedtektene 
art. 59. Dermed utelukkes det for at rettsavgjørelsen kan 
brukes som selvstendig rettsgrunnlag i saker for andre 
land.

Bra at det forklares hvorfor staters 
forhold til hverandre kun kan 
reguleres gjennom traktater som 
følge av suverenitetsprinsippet.

Dette burde imidlertid ha kommet 
etter at ICJ vedtektenes art. 38 
ble presentert, som gir uttrykk for 
de relevante rettskildene i folker-
etten.

Bra at det påpekes at folkerettens 
rettssystem er horisontalt, men 
det må forklares nærmere hva 
det innebærer at rettssystemet er 
horisontalt.

Veldig bra at det forklares hvorfor 
ICJ vedtektene er relevante for 
en diskusjon om folkerettslige 
rettskilder.

God redegjørelse av sentrale folk-
erettslige rettskilder med utgang-
spunkt i bestemmelsens ordlyd. 

Bra at det forklares hva som er 
forskjellen mellom primære og 
subsidiære kilder. Det viser god 
forståelse for sammenhengen 
mellom rettskildene. 
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Norske rettskilder

Ettersom Norge har et vertikalt rettssystem, med Stortin-
get som gir lover som gjelder hele befolkningen, stiller 
rettskildene seg her i en annen stilling i folkeretten.

Rettskilden med høyest rang i det norske rettssystemet er 
lover, og da spesielt Grunnloven ettersom det har størst 
demokratisk forankring som følge av vedtaksreglene. 
Etter Grunnloven har vi de vanlige lovene som eksem-
pelvis avtaleloven eller ekteskapsloven. Disse lovene vil 
gjelde for hele landets befolkning, ettersom Norge er 
et demokrati hvor lovgiver er folkevalgt. Ved motstrid 
mellom lover kommer lex-prinsippene inn i bildet, hvor 
Grunnloven vil få forrang dersom lov står i strid med den 
(lex-superior), som et eksempel.

I Norge legges det også vekt på lovens forarbeider som 
rettskilde. Denne rettskilden brukes imidlertid ikke selvs-
tendig, men gir tolkningsbidrag til loven ved at den gir 
utrykk for hva lovgiver mente. Forarbeider vil dermed ha 
lavere rettskildemessig vekt enn lover.

Videre er rettspraksis en viktig rettskilde i det norske 
rettssystemet, med Høyesterett i spissen. Rettsavgjørelser 
bidrar til tolkning og avklaring, i tillegg til å ha en funks-
jon som prejudikat. Ved rettslige spørsmål på ulovfestet 
område, vil rettspraksis funke som primær rettskilde. Et 
eksempel på dette er Ernst & Young-dommen, som gir 
grunnlag for løsning av tvister om kombinasjonsfullmakt.

Juridisk teori er også en rettskilde som benyttes i det 
norske rettssystemet. Denne rettskilden har imidlertid 
mangel på demokratisk forankring, som gjør at den ikke vil 
ha samme vekt som de øvrige rettskildene. Den vil likev-
el funke som tolkningsbidrag og vil på den måten utvikle 
gjellende rett.

Sammenligning av norske og folkerettslige rettskilder

Ettersom Norge har et vertikalt rettssystem med Stortin-
get som gir lover som gjelder for alle nordmenn, vil dette 
skille seg ut folkeretten som har et horisontalt rettssys-
tem. En likhet mellom traktat og lov er at begge innehold-
er bestemmelser som gir rettigheter og plikter. Den store 
forskjellen er imidlertid at traktater bare gjelder overfor 
avtalepartene, mens lover gjelder overfor hele den norske 

Gjennomgående gode redeg-
jørelser av de norske rettskildene. 
Fint at det forklares hvordan 
forarbeider, rettspraksis og jurdisk 
teori anvendes i henhold til loven 
som tolkningsbidrag og støttemo-
menter.

Veldig bra at denne sentrale forsk-
jellen påpekes.



JUS´T 25

befolkning. Hadde traktater gjeldt ubetinget overfor alle 
stater, ville det stått i strid med suverenitetsprinsippet, og 
en stat hadde ikke lenger da vært suverene.

Sedvane i folkeretten har langt større betydning i folker-
etten enn i norsk rett. I folkeretten har det gjennom tidene 
blitt utviklet mange sedvaneregler, som setter føringer på 
deres rettigheter og plikter. I norsk rett foreligger det ikke 
sedvaneregler på samme måte, som kan begrunner i at de 
fleste rettsområder er kodifisert. Dette kan bidra til at den 
norske retten er mer forutberegnelig enn folkeretten, ved 
at regler er mer tilgjengelig for folket.

Videre har rettspraksis en større rolle i norsk rett enn i 
folkeretten, men det er også likheter. Rettsavgjørelser i 
Norge vil på større vei funke som prejudikat, ettersom 
folket er bundet av de samme lovene. I folkeretten gjelder 
avgjørelsen bare imellom partene jf. ICJ-vedtektene art. 
59, som gjør at de mister prejudikatsverdien. Ettersom 
prejudikat sikrer forutberegnelighet, ved at det er lettere 
å innrette seg etter gjellende rett, vil dette være noe svek-
ket i folkeretten contra Norge. Men i praksis ser man et de 
folkerettslige domstolene ofte legger stor vekt på rettsavg-
jørelser, som da er med på å styrke forutberegneligheten. 
I Norge kan rettsavhørelser også funke som selvstendig 
rettsgrunnlag, noe som ikke skjer i folkeretten. Det henger 
igjen sammen med at dommen bare har betydning for 
partene. Likhet mellom rettsavgjørelser i Norge og i folker-
etten, er at de i begge rettssystemer bidrar til tolkning av 
rett.

Juridisk teori er nokså likt i Norge som i folkeretten. Ju-
ridiske forfattere sine argumentasjon vil kunne bidra til 
oppklaring av gjellende rett i folkeretten og i Norge. Betyd-
ningen av juridisk teori kan i folkeretten svekkes noe, ved 
at forfatteren ofte vil skrive ut ifra en nasjonal synsvinkel, 
hvor det i utgangspunktet skal være nøytralt. Dette prob-
lemet oppstår ikke i norsk juridisk teori, ettersom det er 
skrevet ut ifra en norsk synsvinkel

De viktigste forskjellene mellom folkerettslig- og 
norsk juridisk metode

For å finne ut hvilke rettskilder som har relevans i norsk 
rett, tar man utgangspunkt i relevansprinsippet som 
forteller deg hvilke rettskilder som skal anvendes. Rele-
vansprinsippet er imidlertid ulovfestet, som fører til at 
kildene men høyeste demokratisk forankring, som lov, 

Veldig bra at særtrekkene ved 
traktater påpekes, samt at sær-
trekket forklares ved å vise til 
suverenitetsprinsippet. 

Veldig bra at det et påpekes at 
rettsavgjørelser gjelder for ulike 
subjekter i norsk rett og innenfor 
folkeretten. 

Det viser god forståelse for sær-
trekkene ved folkeretten, som 
nettopp er at det er stater som er 
rettssubjekter. 

Her viser kandidaten god 
forståelse for den juridiske 
metoden ved å strukturere drøf-
telsen ut fra rettskildeprinsippene 
om relevans, slutning og vekt. 

Særlig bra er hvordan kandidaten 
påpeker fordelene og ulempene 
ved forskjellene mellom norsk 
rett og folkeretten. Det viser god 
forståelse for prinsippenes funks-
joner og formål.       
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ofte er de primære rettsgrunnlagene. I folkeretten føl-
ger et tilsvarende relevansprinsipp av ICJ-vedtektene 
art. 38, hvor det kan utledes at traktat og sedvane er 
primære rettsgrunnlag, mens rettspraksis, juridisk teori og 
rettsprinsipper er subsidiære kilder. Hovedforskjellen er 
da at relevante kilder i folkeretten er mer tilgjengelig, som 
bidrar til at rettsanvender har mer like utgangspunkt enn 
ved norsk rett der rettskildene er ulovfestet.

Slutningsprinsippet i norsk rett, som imidlertid også er 
ulovfestet, er bestemmende for hvordan de relevante 
rettskildene skal tolkes. Her er et utgangspunkt at kildene 
skal tolkes etter naturlig språklig forståelse. I spørsmålet 
om hvordan en traktat skal tolkes i folkeretten, er det på 
den andre siden fastslått i traktat. Det følger av Vienna 
Convention on the Law of Treaties av 23. mai 1969 (her-
etter VCLT) art. §31 første punkt, at en traktat skal tolkes 
etter dens «ordinary maeaning» i lys av den «object and 
purpose». At traktaten skal tolkes ut ifra ordlyden etter 
dens gjenstand og formål, vil føre til at en dynamisk tolk-
ning ofte er mest hensiktsmessig, som har vært realiteten 
i flere folkerettslige avgjørelser. Dette vil fremme utvikling 
i folkeretten, samt harmonere med effektivitetshensynet. 
En annen forskjell mellom norsk rett og folkeretten når 
det kommer til tolkning, er at det i folkeretten blir lagt 
vekt på etterfølgende forhold jf. VCLT art. 31 tredje punkt. 
Helt overordnet er det en viktig forskjell at tolkning av 
rettskilder i norsk rett er ulovfestet, mens det er fastsatt 
i traktat i folkeretten. At tolkning er fastsatt i traktat vil 
kunne føre til mindre tvil blant rettsanvender, samt styrke 
forutberegneligheten til partene det gjelder ved at de kan 
innrette seg bedre for hva de har rett til og ikke. Ettersom 
en vanlig norsk person på gata ikke har tolkningsregler 
like lett tilgjengelig, kan det på den måten by på mer tvil 
for den det gjelder å forutse sin rettsstilling.

Når man skal vektlegge de ulike rettskildene mot hveran-
dre i norsk rett, tar man utgangspunkt i det ulovfestede 
vektprinsippet. Her vil lex-prinsippene spille rolle, hvor lov 
av høyere rang vil gå først (lex superior), spesiell lov vil gå 
foran generell lov (lex specialis) og ved lov av samme rang, 
vil den eldste gå først. Vekten av rettskildene vil ikke fun-
gere på helt samme måte i folkeretten, ettersom det som 
nevnt er et horisontalt rettssystem. I folkeretten vil ofte 
traktat og sedvane trumfe de øvrige rettskildene, ettersom 
de er primære. Her vil også hensynet til effektivitet stå 
sterkt, som gjør at den kilden som fremmer nettopp dette 
vil vektlegges.

God forklaring av hvorfor en dy-
namisk tolkning er hensiktsmessig 
for folkeretten. Her viser kandidat-
en god forståelse for folkeretten. 
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Gjennomgående er dette en veldig god oppgave, særlig med tanke på at det er en eksamen 
på 1. avdeling. Det skal i det videre gis noen samlede betraktninger knyttet til materiell juss, 
juridisk metode og språk og framstilling.

Materiell juss:
Del 1:
Gjennomgående viser kandidaten i oppgavens god forståelse for sentrale avtalerettslige prob-
lemstillinger. Dette vises særlig gjennom presise redegjørelser av det rettslige vurderingste-
maet og de relevante momentene. Dessuten viser kandidaten god forståelse for avtaleretten 
ved at det vises til relevante argumenter ut fra forholdene i faktum.

Det er enkelte argumenter som ikke er helt treffende. For det første er det enkelte anførsler 
som drøftes undder feil rettsgrunnlag. For det andre er det enkelte argumenter som ikke er 
helt treffende opp mot konklusjonen som har blitt lagt til grunn. Det er imidlertid ikke moment-
er som vektlegges mye, da oppgaven gjennomgående viser god forståelse for avtaleretten. 

Del 2:
I oppgavens del 2 viser kandidaten god forståelse for både folkeretten og grunnleggende ju-
ridisk metode. Særlig vises det god forståelse i redegjørelsen av de folkerettslige rettskildene, 
og når det foretas sammenligninger av rettskildene. Det krever god forståelse for den mate-
rielle jussen å kunne påpeke forskjellene på en presis måte.

Juridisk metode: 
Gjennomgående viser kandidaten god forståelse for den juridiske metoden. Fremstilllingen 
av det rettslige er presist, og det tas utgangspunkt i den relevante bestemmelsens ordlyd, før 
det suppleres med øvrige rettskilder. Gjennomgående forklares det også med egne ord hvor-
dan rettskildene tolkes og hva tolkningen medfører for den videre rettsanvendelsen.

Særlig for del 1:
Det foretas også gode og balanserte drøftelser ved at det påpekes hvordan et moment kan 
tale både for og i mot et resultat. Det foretas også gode subsumsjoner ved at de relevante 
momentene fra faktum anvendes aktivt. 

Språk og framstilling:
Gjennomgående skriver kandidaten veldig bra. Det er korte og konsise setninger, som gjør at 
teksten er lettlest og at det er enkelt å følge resonnementene i teksten. 

Lite å utsette på det språklige, utover noen få skrivefeil. Det er imidlertid forståelig når det er 
tale om en eksamen skrevet på begrenset tid.

Samlet vurdering:
Oppgaven viser god forståelse for sentrale materielle problemstillinger innenfor avtaleretten 
og folkretten. Fremstillingen av det materielle er dessuten metodisk og presist presentert. 
Samlet sett medfører det at oppgaven kan stå til karakter A. 

Samlet kommentar til besvarelsen
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Fem på Jurfak: Eksamen & ferie
Tekst: Nora Lind
Foto: Privat

?
Navn:
   Avdeling:
   Alder:
   Hjemsted:

1.Hva er ditt beste eksa-
menstips? 

2.Hva er det første du skal 
gjøre når eksamen/master 
er levert? 

3.Drømmereisemål? 

4.Hvor mange grader 
må det være før du går i 
shorts? 

5.Hvis du kunne dratt på 
ferie med hvem som helst, 
hvem hadde det vært? 

Tone-Lise Osnes Larsen
   1.avdeling
   20 år
   Stokmarknes<3

1. Drikk vann, og hold deg 
rolig dagen før

2. Pakke for å dra hjem på 
sommerferie

3. New Orleans

4. 20 grader, men bor tross alt 
i Nordland så blir fort når det 
er 15 grader

5. Burde sikkert si mamma 
eller typen, men hadde ikke 
sagt nei til Dylan O`Brien 
heller

Sandra Torheim
   2.avdeling
   20 år
   Finnsnes 

1.Jobb jevnt og trutt – ikke 
vent med øving til siste uken

2.Sikkert legge meg og sove 
hehe

3.Bahamas for å bade med 
grisene der <3

4.Går i shorts året rundt

5.Enten Kim K eller crushet 
mitt😉
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Frida Steiro
   3.avdeling
   24 år
   Asker

1.Være ute og nyte sola. Skriv 
eksamensoppgaver når det er 
dårlig vær😉

2.Være oppe hele natten og 
nyte midnattssolen

3.Pudder i Japan

4.Det må være sommerfe-
rie-på-Østlandet-varmt

5.Veldig mainstream å si Lars 
Monsen, men Lars Monsen

Martine Ryvoll Sivertsen
   4.avdeling
   22 år
   Tromsø

1.Ikke få panikk selv om eksa-
mensoppgaven virker vanske-
lig, for man kan mer enn man 
tror 
2.Gå ut i sola, legger altså nå 
inn en bestilling på godt vær

3.Mauritius, strendene der ser 
helt nydelige ut

4.Når gradestokken runder 15 
grader

5.Hm, av kjendiser blir det 
kanskje Chris Holsten

Foto: Erik Amundsen
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LYKKE TIL  
PÅ EKSAMEN!

wr.no/karriere

Hans-Eivind Rydeng 
   5.avdeling
   30 år 
   Tromsø

1. Ai ai ai, eksamen! Man blir gjerne aldri godt nok forberedt, 
og man innser ganske sent om løpet er kjørt eller ikke. Jeg har 
opplevd begge sider. Dersom man vet at man er sjanseløs er 
ingen tips gode nok. For din egen mentale tilstand kan det være 
greit å være klar over ordtaket «enten så går det bra, eller så gå 
det over». Finn gjerne en hund du kan klappe på. Gråteklut fun-
gerer også overraskende bra. Hvis man derimot ønsker å være 
forberedt kan det være lurt å lære seg de viktigste prinsippene 
innenfor de aktuelle rettsområdene. Skriv gjerne ned rettsregler 
på forhånd dersom man har tid til dette                              (svært 
sjeldent eller 
aldri). Uansett om man er semi-kjørt eller har gode sjanser til å 
prestere, er nok det aller viktigste å hvile dagen før 

2. Fjerne samtlige spor og bevis fra kontoret som kan inkriminere 
meg selv, etterfulgt av skikjøring inntil det ikke finnes en eneste 
snøflekk igjen

3. Pudderhimmelen i Japan

4. Gradestokken er uvesentlig 

5. Den enorme trioen Francesco Totti, De Rossi og Radja Naing-
golan
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LYKKE TIL  
PÅ EKSAMEN!

wr.no/karriere

50 år siden opphevelsen 
av «homoparagrafen»
Tekst: Advokathuset Helgeland DA

Foto: Pexels

50-årsmarkeringen av opphevelsen av «homopara-
grafen» er ekstremt viktig, og det er klart at det må skrives 
om i Jus’t. I den anledning har vi fått lov til å trykke Ad-
vokathuset Helgeland sin tekst om denne markeringen. 
Teksten er svært informativ og gir en kjempegod oversikt 
over den rettslige situasjonen i «homoparagrafens» tid. 
Takk og pris for at denne tid er forbi!

Det er i år 50 år siden opphevelsen av den såkalte «homoparagrafen»

Denne uken markerer 50 år siden straffelov § 213 ble opphevet, 21. april 1972. Frem til op-
phevelsen var seksuell omgang mellom menn ansett som kriminelt. 

Norge var et av de siste landene som avskaffet lovforbud mot sex mellom menn, men en-
dringen ble foreslått av Straffelovskomitéen allerede i en innstilling fra 1925. Forslaget ble 
imidlertid ikke tatt opp av Justisdepartementet før i 1953. Den gangen var det Stortingets 
justiskomité som ikke ønsket å ta forslaget videre, da de mente det var behov for ytterlige 
avklaringer, særlig av Legeforeningen. 

I endringsforslaget fra 1972 ble forslaget begrunnet med en grunntanke om at bruken av 
straff som utgangspunkt bør begrenses til forhold der dette virkemidlet er nødvendig for, og 
egnet til, å motvirke faktiske skadevirkninger. Videre ble det uttalt at «Når det gjelder homo-
seksuelle handlinger mellom samtykkende voksne partnere, synes det imidlertid relativt klart 
at et straffebud ikke kan sies å ha positive virkninger på folks atferd».
Departementet viste også til at majoriteten av befolkningen syntes å være motstandere av 
strafferettslige reaksjoner på homoseksualitet, og at Norge på den tiden fremsto temmelig 
alene med sin generelle kriminalisering av homoseksuelle handlinger mellom menn. 

I løpet av de 50 årene som har gått siden avkriminaliseringen, har homofiles rettigheter blitt 
ytterlige styrket. Herunder vedtok Stortinget i 1981 en lov som kriminaliserte grovt krenkende 
ytringer overfor personer på grunn av deres legning. Denne er videreført i gjeldende straf-
felov av 2005, § 185. I 1993 vedtok Stortinget partnerskapsloven, som sikret mennesker av 
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samme kjønn rett til å inngå registrert partnerskap, og i 2008 ble denne erstattet av en felles 
kjønnsnøytral ekteskapslov, som gav homofile par rett til å inngå ekteskap. I januar 2021 ble 
bioteknologiloven endret slik at to kvinner som er et par kan velge hvem som skal gå gravid 
ved assistert befruktning. Et egg som er hentet ut fra en av kvinnene, kan settes inn i den an-
dre kvinnens livmor etter befruktning, jf. § 2-15 fjerde ledd.

Til tross for utviklingen gjenstår fortsatt arbeid for å sikre likestilling for mennesker med ulike 
typer seksuell orientering. Det eksisterer fortsatt forskjeller i regelverket, hvor det kan debat-
teres hvorvidt forskjellene er nødvendige. Et område som kan nevnes i den sammenheng er 
Helsedirektoratets Veileder for transfusjonstjenesten punkt 5.4.4, som stiller krav til at homo-
file menn må ha avstått fra sex i 12 måneder for å få lov til å gi blod.

Det kan nevnes at lovendringen i 1972 også gikk ut på å oppheve straffeloven § 379, som 
satte straff for at en mann og en kvinne levde sammen uten å være gift, dersom samlivet 
vekket offentlig forargelse. I forarbeidene ble det uttalt om bestemmelsen at «anmeldelse for 
overtredelse av strl. § 379 kan føre til at partene inngår ekteskap med hverandre». Depar-
tementet fant det imidlertid unødvendig å gå nærmere inn på i hvilken grad det var tilfellet, 
ettersom «en slik trussel om straff ikke kan sees som noen gunstig bakgrunn for inngåelse av 
ekteskap».».
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Advokatfirmaet Thommessen AS • Oslo • Bergen • Stavanger • London 
thommessen.no

Vi investerer i vår viktigste 
ressurs: medarbeideren

PROFESJONELL PROSJEKTLEDELSE
Som første store advokatfirma i Norge 
kurser vi alle våre medar bei dere i 
prosjektledelse, med påføl gende 
høyskoleeksamen. På den måten er vi 
rustet til å sette sammen gode team som 
utfyller hverandre og som jobber tett 
sammen med klientene. 

Profesjonell prosjekt ledelse hjelper alle 
på teamet til å forstå sin rolle og sine 
oppgaver som ledd i en større helhet. 
Vi lykkes nemlig best når hver enkelt 
opplever at de er en viktig del av teamet 
og bidrar i prosjektene – for klientene, 
for kollegaene og for seg selv. 

THOMMESSENSKOLEN
Gjennom ThommessenSkolen har vi et 
omfattende program for kontinuerlig 
kompetanseutvikling for alle våre 
medarbeidere. I 2021 har vi jobbet 
med å utvikle ThommessenSkolen til 
å bli bransjens beste onboarding- og 
opplæringsprogram, fordi vi er opptatt 
av kontinuerlig læring og utvikling for 
alle i firmaet. Dette målet kommer vi til 
å fortsette å arbeide mot fremover, da vi 
ser at det bidrar til at man trives og har 
det gøy på jobb – år etter år.

@advokatfirmaet_thommessen

/AdvokatfirmaetThommessen
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Ønsker du å oppfriske søkeferdigheter i 
Lovdata?

Tekst: Fay Grenersen

Foto: Erik Amundsen

https://lovdata.
no/pro/

Det er ikke så altfor mange år siden jusstudentene måtte bruke en formue i post-it-lapper og 
markeringstusjer for å i det hele tatt finne frem i den store, røde boka. Og vi kan jo bare tenke 
oss til hvor mye styr det har vært å drasse kolossen med seg i rettsmøter. I dag kreves det kun 
noen klikk, og vipps – så er vi nøyaktig i den paragrafen vi ønsker. Ok – jeg innrømmer at det ikke 
er like snasent på de internasjonale rettskildene. Men det viser bare hvor langt framme Norge er 
på digitalisering!

Lovsamlingen ble tilgjengelig på nett allerede i 1995. Deretter har verktøyet hatt en betydelig 
utvikling frem til proff-utgaven, Lovdata Pro, ble lansert i 2013. Med gratis tilgang har vi som 
studenter et tilnærmet uendelig univers av muligheter i ulike rettskilder. Nå som det nærmer seg 
eksamen, kan det være kjekt å oppfriske noen søkeferdigheter.

Det er tre søkefelt jeg ønsker å trekke frem:
1. Hurtigsøk
2. Avansert søk
3. «Internt» søk inne i et dokument, for 
eksempel i en lov, forarbeid eller dom

Du kommer langt kun med den første muligheten, hurtigsøk. Hvis du imidlertid også beh-
ersker de to andre søkemulighetene, blir det både mere interessant og tidsbesparende å 
finne frem til ønsket innhold.

Hurtigsøk

Det heter ikke hurtigsøk for ingenting! Hvis du utnytter hurtigsøk, er dette motorveien du 
kommer til å kjøre desidert mest på. Et mye brukt søk er å bruke kortnavnet til ulike lover, 
som avtl for avtaleloven. Hvis du skal til en spesifikk paragraf, så skriver du tallet rett bak 
loven, uten paragraftegn; avtl 36. Dermed slipper du masse scrolling og navigering i venstre 
marg etter at du har søkt opp loven.
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Et annet tips er å bruke 
kallenavn på dommer 
fra Høyesterett:

Men ofte husker vi kanskje ikke det nøyaktige kallenavnet. Da kan vi bevege oss videre til den 
andre søkemuligheten, avansert søk.

Avansert søk

Her er det bare fantasien som begrenser muligheter for 
ulike søkekombinasjoner. Jeg nøyer meg med noen enkle 
tips for å komme i gang. La oss si at du ikke fant noen 
av passbåt-dommene via hurtigsøk, så da prøver du avan-
sert søk istedenfor. Hele poenget er at du skriver inn ulike 
søkeord som du vet er nevnt i dommen, (eller dokumentet 
du leter etter) helt til du kommer ned til et håndterlig an-
tall søketreff du kan titte videre på.

Eksempel:
• Velg Rettsavgjørelser og huk av på Høyesterett.
• Skriv passbåt i Emne 1, og skip i Emne 2. 
• Trykk Søk. Du får 620 treff:

• Skriv promille i Emne 3. Trykk Søk. Du får 87 treff.

• Nå er du såpass nærme at du kan finjustere siste filtrering ved   
 å huke av for «Begrens til Sammendrag». Dermed får du 6 treff   
 som du nå kan titte videre  på, herunder den ene passbåt-dommen:

Du kan selvfølgelig også begrense søket til sammendraget helt fra starten. Imidlertid forutset-
ter det at dine søkeord finnes i sammendraget. 

Et annet tips når du først har funnet ønsket dom eller dokument, å samle dem i egne utvalg. 
Jeg går ikke nærmere inn på det her.

«Internt» søk i lange dokumenter

Den tredje søkemuligheten jeg liker godt, er «internt» søk inne i et dokument. Det er helt gull 
når dokumentet er langt som et vondt år. Da er det er kjedelig å scrolle ned til side 129 hvis 
du skal akkurat dit. Etter at du har søkt opp aktuell lov, forarbeid, dom osv., kommer det opp 



Ønsker du å lære mer om Lovdata Pro?

Det er laget mange instruksjonsvideoer og hjelpedokumenter. Her er noen utvalg:
- Filmsnutter fra Lovdata med 3 minutter på hver funksjon, for eksempel «Opprett ut 
 valg».1
-  FAQ, ofte stilte spørsmål.2
-  Oppsummering kurs Lovdata Avansert 08.09.21 ved Stian Lillejord, UiT.3 

1 https://pro.lovdata.no/fordelene-med-lovdata-pro/
2 https://lovdata.no/info/faq#lenke_til_lovdata
3 Lillejord, Stian, «Oppsummering kurs Lovdata Avansert 08.09.21», det juridiske fakultet, Norg-
es arktiske universitet Tromsø, https://uit.instructure.com/courses/4222/files/1489426?wrap=1

Kilder:

https://pro.lovdata.no/

Stiftelsen Lovdata, «Årsmelding 2008», https://lovdata.no/static/file/852/aa-2008.pdf

Stiftelsen Lovdata, «Årsmelding 2013», https://lovdata.no/static/file/860/aa-2013.pdf
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egne knapper med blant annet søkefelt. Der kan du søke på ord i det aktuelle dokumentet. 
Skriv inn det sidetallet du ønsker å gå til. Hvis tallet ikke er brukt andre steder i dokumentet, 
holder det å kun skrive 129, som i dette eksempelet i avtaleloven:

Hvis du får flere treff, kan du innsnevre søket ved å skrive «side 129». I sistnevnte tilfelle kan 
det lønne seg å benytte anførselstegn rundt søkeordene for å søke kun på den nøyaktige 
kombinasjonen. Da unngår du å få opp alle steder hvor ordet «side» er benyttet.

I neste eksempel har jeg søkt på 
ordet viljeserklæring i avtaleloven. 
Da kommer det opp to steder hvor 
dette ordet er benyttet:
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Kommenterer kommentarer
Tekst: Frida J. Lindegaard                  
             og Erik Amundsen I dette innslaget tenkte vi å kommentere noen av 

våre egne kommentarer som vi har fått på øving-
soppgaver siden første avdeling og til nå. Det er 
en blanding av kommentarer hvor vi med rette blir 
korrigert, og kommentarer som er så dårlige eller 
rare at de fortjener en liten bemerkning. 

Frida J. Lindegaard
Allmennkjente uttrykk som ikke er til å mis-
forstå må du ikke finne på å bruke: er det 
noen som evner å misforstå det som på ingen 
måte kan misforstås så er det jurister (les: 
sensorer). Det er bare min teori på hvorfor 
språket må være så kjedelig.

Frida J. Lindegaard
Du vet når du tenker at noe er utvilsomt, men 
så var det visst ikke det likevel? Det skjer ikke 
den beste. 

Frida J. Lindegaard
Som dere ser har jeg iherdig prøvd å skrive 
på en måte som gjør at sensor ikke sovner av, 
men det var helt til jeg skjønte at sensorer vil 
sovne av. 

Kan det forklare hvorfor sensur er ren bingo? 
De sovnet av midtveis og tok det på gefylen? 
Bare en tanke. 

Frida J. Lindegaard
Det én sensor opplever som engasjement, 
opplever en annen som overtenning. Alltid 
like spennende! 
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Frida J. Lindegaard
Givende. Tar det med meg videre.

Frida J. Lindegaard
Var det morsomt? Hehe

Frida J. Lindegaard
Når du gjør en unødvendig tolkning og i tillegg 
bommer! Shii  

Frida J. Lindegaard
Denne svir voldsomt, det tror jeg alle kan 
være enige i. Får man denne kommentaren 
gjør man aldri samme feil igjen. Rett og slett 
veldig effektiv læring. 

Frida J. Lindegaard
Kan ikke se at dette knytter seg til språk, fram-
stilling eller juss, men helt enig! 😊

Frida J. Lindegaard
Til og med sidetallene er gjenstand for kom-
mentarer. Du er aldri trygg. 

Jeg tenkte at det kanskje så litt kult ut med 
ekstra store sidetall. Det gjorde det ikke. Og 
det burde jeg egentlig skjønt. 
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Erik Amundsen
Var hvertfall på riktig spor, men man kan visst 
ikke si A uten å si B...

Erik Amundsen
Denne er tough. Her prøvde jeg vel “å oppnå” 
et dypt og klokt juridisk poeng, som skulle 
bidra til en fremragende besvarelse, men det 
gikk visst ikke helt veien. 

Erik Amundsen
Med litt finpuss hadde det nok sikkert blitt 
“Veldig bra at du trekker inn momenter i fak-
tum!”  istedenfor denne reality checken.

Erik Amundsen
Enig i at dette er noe som kanskje bør være 
med i oppgaven ja, fair enough.

Erik Amundsen
Mottatt.  

Erik Amundsen
Denne kritikken må jeg innrømme er ber-
ettiget. I etterkant har det gått opp for meg 
at det å google latinske gloser kanskje ikke er 
riktig fokus når man skal skrive sin første øv-
ingsoppgave på jussen.
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Erik Amundsen
Diplomatisk formulert.

Erik Amundsen
Jaha. Noe ugler i mosen her altså.

Erik Amundsen
Selv om det er digg med skryt, så lover det 
ikke alltid godt for oppgavens karakter om det 
kun er for å huske å tolke ordlyden.

Erik Amundsen
Riktignok mye som kan gå galt når man 
skal tolke ordlyd da. Man kan for eksempel 
glemme hva “tolke” faktisk betyr, og nøye seg 
med en titt i synonymordboka. Eller så kan 
man tolke i vei, men glemme av å si hva det er 
man faktisk tolker. 

Erik Amundsen
“Pass på.” gir en litt urovekkende vibe. Tørr 
ikke å tenke på hva som hadde skjedd om jeg 
motsa meg selv en tredje gang😨



MANUDUKSJON FOLKERETT - 11. MAI

 
I samarbeid med Juristforeningen inviterer vi til manuduksjon i folkerett.
Aleksander Dypvik Myklebust holder manuduksjon om temaet «Maktforbud». 
Manuduksjonen vil gi innblikk i eksamensrelevante problemstillinger som  
folkeretten reiser.

Skann QR-koden for mer informasjon.

«Vi går gjennom maktforbudet i 
folkeretten og behandler historiske 
eksempler og pågående konflikter 
i verden i dag. Jeg gleder meg til å 
komme til Tromsø!» 

- Aleksander Dypvik Myklebust
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Mønsterbesvarelse 3. avd.
Besvarelsen er kommentert av 
Crystal Ho-Yee Lam, og ble vurdert 
til B på eksamen 2021.

Del 1

Kan Ole Vold kreve ventilasjonsanlegget tilbakelevert 
på grunnlag av eiendomsforbeholdet?

Skatteoppkreveren har på sin side anført at norsk rett ikke 
anerkjenner eiendomsforbehold som sikkerhet, og hevdet 
at det uansett ikke kunne gjøres gjeldende etter at venti-
lasjonsanlegget var installert i den faste eiendommen.

Første spørsmålet blir da om norsk rett anerkjenner et 
slikt eiendomsforbehold.

Det følger av pantel. § 3-22 første ledd at for de tilfeller 
hvor selgeren har «forbeholdt seg eiendomsrett til salgst-
ingen inntil kjøpesummen ... er fullt betalt», så skal dette 
forholdet anses som en avtale om salgspant etter pantel. 
§ 3-14. Videre følger det av pantel. § 3-14 at det kan ved 
«salg av løsøre» avtales panterett «i det solgte» til sikker-
het for «kjøpesummen».

I dette tilfellet har Vold forbeholdt seg eiendomsretten 
inntil kjøpesummen var fullt ut betalt. Videre er det på det 
rene at dette var «salg av løsøre», og at eiendomsforbe-
holdet «i det solgte» var stilt til sikkerhet for «kjøpesum-
men». Forbeholdet var også inntatt før avtaleinngåelsen. 
Det er dermed stiftet gyldig salgspant i ventilasjonsanleg-
get.

Anførselen fra skatteoppkreveren om at norsk rett ikke 
anerkjenner et slikt eiendomsforbehold kan dermed ikke 
høres.

Fint at denne anførselen behan-
dles kort, da spørsmålet ikke er 
tvilsomt. 

Samtidig er det veldig bra at den 
korte redegjørelsen likevel er 
metodisk. 
Det tas utgangspunkt i bestem-
melsens ordlyd for å vise til de 
relevante vilkårene, før vilkårene 
slås fast kortfattet.

Hjemmeeksamen for 3. avdeling
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Videre blir spørsmålet om salgspantet kan gjøres gjel-
dende som følge av at ventilasjonsanlegget var installert i 
den faste eiendommen.

Det følger av pantel. § 3-19 at salgspantet faller bort hvis 
salgstingen blir «sammenføyet med en fast eiendom» 
på en måte som gjør at «utskilling» ville medføre «ufor-
holdsmessige omkostninger eller urimelige verditap». En 
naturlig forståelse av ordlyden er at det er kostnadene 
av selve utskillingen som må være uforholdsmessig, eller 
medføre urimelig verditap. Ordlyden legger opp til en 
konkret vurdering.

Forarbeidene er taus om ordlyden, men det fremkom-
mer av Rt-1991-909 at det ikke skal tas hensyn til verdien 
av det objektet som er beheftet med salgspant og eien-
dommen hver for seg etter utskilling, men at vurderingen 
knytter seg til kostnaden av selve utskillingen. Videre er 
det uttalt i Skoghøy, Panterett, 4. utgave, s. 117-118 at et 
moment for bortfall av salgspantet ved vurderingen kan 
være at salgspanthaveren «var innforstått med at inkorpo-
rasjon skulle skje».

Det må dermed foretas en konkret vurdering om salg-
spanten til Vold har falt bort som følge av sammenføyin-
gen.

På den ene siden er ventilasjonsanlegget på en verdi på 
180 000 kr, noe som tyder på at det er av en viss størrelse. 
Dette kan medføre at utskilling vil være noe kostbart. Vid-
ere må det kunne legges til grunn at Vold var klar over at 
ventilasjonsanlegget skulle monteres inn i eiendommen, 
da det ikke ville hatt noe funksjon dersom det ikke ble 
gjort. På den annen side er det usikkert hvor mye arbeid 
som kreves for å få utskilt ventilasjonsanlegget. Likevel så 
er ventilasjonsanlegget «bygget inn i bygningen» på eien-
dommen, noe som tyder på at utskilling vil kunne bli svært 
omfattende og tidskrevende. Disse momentene taler i 
avgjørende retning og salgspanten har falt bort på grunn 
av at utskilling vil medføre uforholdsmessige omkost-
ninger eller urimelig verditap.

Salgspantet til Vold er falt bort, jf. pantel. § 3-19.

Skatteoppkreveren har videre anført at eiendomsforbe-
holdet må stå tilbake for utlegget, da eiendomsforbehold-
et ikke var tinglyst. Det forutsettes for denne drøftelsen at 
salgspantet ikke er falt bort som følge av sammenføying.

Bra at det tvilsomme påpekes slik.

Bra at det vises til andre 
rettskilder for å presisere det som 
følger av ordlyden. Her viser kan-
didaten god innsikt i panteretten. 

Fint at det tas utgangspunkt i 
ordlyden. Her kunne drøftelsen 
imidlertid ha vært noe mer presist 
ved at det vises til hvilket av de 
sistere delene av bestemmelsen 
det foretas en ordlydstolkning av. 
Det kan fremstå som noe uklart 
hvilken del av bestemmelsen som 
tolkes, når det i den forrige setnin-
gen er sitert tre ulike deler. 

Veldig bra at det foretas en bal-
ansert drøftelse av de relevante 
forholdene fra faktum slik. 

Fint at det presiseres hva som 
tillegges avgjørende vekt i helhets-
vurderingen. Da kommer konk-
lusjonen som en naturlig følge av 
drøftelsen. 

Bra at det presiseres at den videre 
drøftelsen blir subsidiær som 
følge av konklusjonen foran. 
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Det følger av pantel. § 3-17 andre ledd at salgspantet som 
utgangspunkt får rettsvern ved at det er «avtalt senest 
samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøperen», noe 
som ble gjort i dette tilfellet. Likevel følger det av pantel. 
§ 3-18 andre ledd at ved salgspant i «deler» av den faste 
eiendom bare får rettsvern mot eierens kreditorer etter 
tinglysningslovens regler. Salgspant i deler av eiendom-
men må dermed være tinglyst.

I dette tilfellet vil ventilasjonsanlegget kunne anses som 
«deler» av den faste eiendom, og Vold måtte dermed ha 
tinglyst salgspantet på eiendommens blad i grunnboken 
for at salgspantet skulle stå seg mot skatteoppkreverens 
utlegg i den faste eiendommen.

Salgspanten må dermed stå tilbake.

Ole vold kan ikke få tilbakelevert ventilasjonsanlegget 
på grunnlag av eiendomsforbeholdet.

Kan Vold kreve ventilasjonsanlegget tilbakelevert som 
følge av ugyldighet?

I dette tilfellet mener Vold at avtalen mellom ham og 
Nordfisk var ugyldig etter avtl. § 33 som følge av uriktige 
opplysninger om selskapets økonomi. Nordfisk har ikke 
bestridt dette, og har innrømmet at de ga uriktige op-
plysninger. Det legges dermed til grunn at vilkårene for 
ugyldighet er oppfylt, da det foreligger få holdepunkter i 
faktum for en slik vurdering.

Skatteoppkreveren har imidlertid anført at Vold ikke kan 
påberope ugyldighet overfor en utleggstaker som har 
fått tinglyst sin rett. Videre er det anført at Vold hadde 
reklamert for seint. Vold har på sin side anført at det ikke 
foreligger reklamasjonsfrister for avtl. § 33, og at skatteop-
pkreveren som utleggstaker ikke kan påberope at det var 
reklamert for sent.

I relasjon til anførselen om at Vold ikke kan påberope 
ugyldighet overfor en utleggstaker som har tinglyst sin 
rett, så er det klart at denne ikke kan høres. Vold anfører 
ugyldighet overfor Nordfisk, og ikke skatteoppkreveren, 
noe han har full anledning til.

Spørsmålet blir så om det foreligger reklamasjonsfrister 
for avtl. § 33.

Dette blir nok en for kort behan-
dling av anførselen. Som følge av 
at utleggstaker har hatt beslag i 
ventilasjonsanlegget, trer de inn 
i debitor (Nordfisk) sin stilling. 
Påberopt ugyldighet knyttet til 
avtalen blir dermed rettet mot 
utleggstaker.

Spørsmålet er omtvistet og har 
ingen entydig løsning, Formålet 
med anførselen er nemlig at kan-
didatene skal forsøke å svare på 
spørsmålet ved å drøfte hensyns-
basert. 

Uenigheten er her mellom de-
bitors kreditor (utleggstaker) og 
debitors hjemmelsperson (pan-
thaver). 

Ved beslag trer debitors kreditor 
inn i debitors stilling. Utgang-
spunktet er at den som tar beslag 
ikke skal få en større rett enn den 
rett som debitor hadde. Dersom 
debitors hjemmelsperson ikke kan 
påberope ugyldighetsinnsigelser, 
vil det indirekte gi utleggstaker en 
større/bedre rettighet enn debi-
tor.

På den andre siden kan det argu-
menteres for at debitors kreditor-
er ikke skal nyte godt av at debitor 
har skaffet seg et formuesgode 
ved en ugyldig avtale. 

For dette spørsmålet er ikke 
konklusjonen viktig, men heller 
kandidatenes evne til å drøfte og 
argumentere hensynsbasert. 

Som følge av at utleggstaker ved 
beslag trer inn i debitors stilling, 
vil det 

Bra at det vises til utgangspunktet 
for rettsvern, før det deretter vises 
til det relevante unntaket.
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Ettersom at reglene i avtaleloven ikke inneholder noen 
reklamasjonsfrister i relasjon til avtl. § 33, må spørsmålet 
løses på grunnlag ulovfestet rett og obligasjonsrettslige 
prinsipper.

Det følger blant annet av HR-2018-383-A i avsnitt 40 at 
krav som er «oppstått ved avtale, kan bortfalle ved passivi-
tet etter ulovfestede regler». Bortfall av rett på grunn av 
passivitet er blant annet begrunnet i partenes lojalitetsp-
likt overfor hverandre, og at partene skal kunne innrette 
seg etter avtalen. Det gjelder med andre ord en frist for å 
påberope ugyldighet av avtalen.

Hvor lang denne fristen for å gjøre gjeldende krav er, reg-
uleres forskjellig i de ulike kontraktslovgivningene. I for-
brukerkjøp er den relative fristen to måneder, jf. forbrkjl. § 
27, og for kjøp mellom private er det «innen rimelig tid», jf. 
kjl. § 32. Videre er det i Rt-2011- 1768 uttalt at reklamasjon 
«innen rimelig tid» anses som et obligasjonsrettslig prin-
sipp. Hva som er «innen rimelig tid» må vurderes konkret. 
I dette tilfellet er det imidlertid spørsmål om bortfall ved 
passivitet, og hvor langt denne passiviteten strekker seg. 
De hensyn som gjør seg gjeldende for reklamasjonsfrister, 
gjør seg likevel noe gjeldende for dette tilfellet.

Det følger av faktum at Vold hadde fått kjennskap til de 
uriktige opplysningene som var gitt av Nordfisk i februar 
2020. Tvisten mellom skatteoppkreveren og Vold opps-
to den dag utlegget ble tinglyst den 25. april 2020. Det 
er i dette tilfellet usikkert når i februar Vold fikk denne 
kunnskapen. Det er likevel ikke tale om mer enn litt over 
to måneder. Samtidig så er det tale om ugyldighet av 
avtalen, noe som er et sterkt inngrep mellom partene. 
Dette taler for at kravet kan være bortfalt som følge av 
passivitet, da jo lengre tid som er gått, jo større innrettelse 
fra partene er det. Likevel så får ikke dette momentet like 
stor vekt da Nordfisk selv har innrømmet å ha gitt uriktige 
opplysninger, noe som gjør at de nødvendigvis ikke har in-
nrettet seg på samme måte som gjør den beskyttelsesver-
dig. Sett i lys av den noe korte tiden, samt grunnlaget for 
ugyldigheten, så taler disse momentene i avgjørende ret-
ning, og Vold har dermed ikke mistet kravet om ugyldighet 
som følge av passivitet.

Ugyldighetskravet er ikke bortfalt som følge av passivitet.

Spørsmålet blir så om skatteoppkreveren kan påberope at 
det var reklamert for seint.

God og presis redegjørelse av 
rettsregelen. 
Særlig bra at kandidaten fore-
tar en selvstendig tolkning av 
rettskildene og med egne ord pre-
siserer hva som er rettsregelen. 

Veldig bra at forskjellen mel-
lom reglene om reklamasjon 
og passivitet påpekes, før det 
forklares hvorfor det likevel vil 
være overføringsverdi mellom 
hensynene. Her viser kandidaten 
god forståelse for sentrale hensyn 
innenfor obligasjonsretten. 

Dette er et godt argument. Veldig 
bra hvordan kandidaten ser at et 
moment kan tale for begge sider 
av saken, slik at det momentets 
vekt moderes ut fra de relevante 
forholdene fra faktum.
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Utgangspunktet for norsk rett er at det er avtalepartene 
selv som må påberope ugyldighetsinnsigelser i relasjon til 
avtaleinngåelsen. Forutsetningen for at en tredjeperson 
skal kunne påberope innsigelser i relasjon til ugyldighet, 
er mere omtvistet.

I HR-2018-1265 åpnet Høyesterett i avsnitt 64 opp for at 
en enkeltforfølgende kreditor kunne ta beslag i et for-
muesgode på det grunnlag av at skyldnerens kreditor 
mente overdragelsen var ugyldig. Videre fremgår det i te-
orien at «skyldnerens fordringshavere [kan] ta beslag i det 
aktuelle formuesgode ved å pretendere at overdragelsen 
var ugyldig», se Andenæs, Konkurs, 3. utgave, s. 243. Det 
er med andre ord åpnet opp for at kreditorene overfor 
skyldneren kan anføre ugyldighetsinnsigelser.

I dette tilfellet er det imidlertid ikke skyldneren som har 
reist ugyldighetsinnsigelse, men Vold som kreditor. Tvisten 
står mellom Vold og Nordfisk, og skatteoppkreveren som 
enkeltforfølgende kreditor kan dermed ikke påberope inn-
sigelser overfor en annen kreditor i relasjon til spørsmålet 
om ugyldighet.

Skatteoppkreveren kan ikke påberope at det var reklamert 
for seint.

Spørsmålet blir så om selskapets kreditorer kan forhin-
dre tilbakelevering av ventilasjonsanlegget som følge av 
ugyldigheten.

Utgangpunktet for norsk rett er at utleggstaker ikke får 
større rett enn det skyldneren selv har. Som følge av at 
avtalen mellom Nordfisk og Vold er ugyldig etter avtl. § 
33, er følgene at partenes ytelser må tilbakeføres. Kredi-
torene vil dermed ikke kunne få større rett enn det Nord-
fisk selv har til ventilasjonsanlegget, og dette kan dermed 
tilbakeføres.

Vold kan få ventilasjonsanlegget tilbake som følge av 
ugyldighet.

Dette blir ikke helt treffende. 

Det er nettopp med det kandi-
daten har skrevet om at “[d]et er 
med andre ord åpnet opp for at 
kreditorene overfor skyldneren 
kan anførse ugyldighetsinnsigels-
er” at det kan stilles spørsmål til 
om den tanken kan overføres til 
at debitors kreditorer kan anføre 
bortfall av ugyldighetsinnsigelser 
som følge av passivitet.

Dette er igjen et spørsmål som 
ikke har et enkelt svar, men som 
heller legger opp til hensynsba-
serte drøftelser. Selv om kandidat-
en ikke treffer helt på spørsmålet, 
viser kandidaten likevel god innsikt 
i kompliserte problemstillinger 
innenfor den dynamiske tingsret-
ten i redegjørelsen ovenfor. Det 
må likevel gis noe uttelling for 
drøftelsen. 
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Del 2

Hvem har rett til varepartiet?

Ettersom Nordfisk er gått konkurs vil reglene i dekning-
sloven komme til anvendelse, jf. deknl. § 1-6 tredje ledd, jf. 
§ 2-1 første ledd.

Det følger av deknl. § 2-2 at boet kan ta dekning i «ethvert 
formuesgode» som «tilhører skyldneren» som kan «selg-
es». Videre er det et vilkår at det tilhører skyldneren på 
«beslagstiden». Det er på det rene at partiet med fisk er et 
«formuesgode» og at dette kan «selges». Det tvilsomme er 
om partiet «tilhører skyldneren» på «beslagstiden».

En naturlig forståelse av «tilhører skyldneren» er at det er 
tale om at skyldneren har eiendomsrett over formuesgo-
det. Ordlyden legger ikke videre føringer for hvordan for-
muesgodet står seg overfor tredjemann. Det følger likevel 
av forarbeidene at bestemmelsen alene ikke kan løse slike 
konflikter, og at blant annet «reglene om rettsvern» vil 
være av betydning, se NOU 1972:20 s. 255.

Det er alminnelig antatt i norsk rett at rettsvernsakten for 
løsøre, herunder partiet med fisk, er overlevering. Det er 
med andre ord som utgangspunkt et vilkår for at eien-
domsretten til løsøret skal stå seg overfor boet, at løsøret 
er overlevert til tredjemann. Det gjøres imidlertid unntak 
fra dette gjennom interesselæren. Denne læren ble ut-
penslet i av Brækhus og baserer seg på rettspraksis, da 
særlig med hensyn til Rt-1910-231 og Rt-1912-263. Læren 
går ut på at ved genuskjøp så kan kjøper fortsatt ha krav 
på tingen utlevert så framt det er klart at tingen er solgt, 
og at det er klart at kjøper har krav på denne gjennom 
at varen er markert til kjøperen. Dette omtales ofte som 
kravet til individualisering. Videre er det et krav at tingen 
er i selgers besittelse som følge av kjøpers interesse.

Det må dermed vurderes konkret om interesselæren kom-
mer til anvendelse på dette tilfellet.

Det følger av faktum at partiet med fisk var utskilt og 
gjort klart for forsendelse. Videre hadde Nordfisk markert 
partiet med kjøperens navn. Kravet til individualisering 
må dermed kunne sies å være oppfylt. Når det kommer til 
om varepartiet er der i kjøpers interesse, så står varepar-
tiet på lageret til Nordfisk som følge av en forsinkelse på 
tredjemann. Selv om kjøper betalte etter planlagt levering, 

Veldig bra at kandidaten kommer 
raskt til det som er tvilsomt.

God redegjørelse av vilkårene som 
følger av interesselæren. Det med-
fører at det er tydelig hva som skal 
vurderes videre i subsumsjonen. 

God og metodisk redegjørelse av 
rettsregelen ved at det først tas 
utgangspunkt i ordlyden, før det 
suppleres med øvrige rettskilder. 



48 JUS´T

er ikke dette nok for at man kan si at varepartiet står der 
i deres interesse. Varepartiet står der kun som følge av 
forsinkelse på tredjemann, og ikke som følge av forhold 
på kjøpers side, noe som interesselæren er begrunnet 
i. Disse momentene taler i avgjørende retning og inter-
esselæren kommer dermed ikke til anvendelse.

Varepartiet «tilhører skyldneren», herunder Nordfisk, 
og konkursboet kan ta beslag dette.

Del 3

Kan konkursboet ta beslag i campingvognen?

Konkursboet til Nordfisk har bestridt overdragelsen da de 
mente den var proforma. Tastad har motsatt seg dette. 
Videre har han anført at proforma kun kan påberopes av 
den andre avtalepart, og at konkursboet ikke kan omstøte 
på grunn av proforma.

I relasjon til påstanden om at konkursboet ikke kan an-
føre at overdragelsen var proforma, så er det sikker rett 
at konkursboet har adgang til dette, da de ved åpning av 
boet kan påberope alle de innsigelser som skyldneren kan 
anføre. I dette tilfellet er det heller ikke tale om omstø-
telse, da formuesgodet ved en eventuell proformaavtale, 
fortsatt vil «tilhøre skyldneren», jf. deknl. § 2-2, da det ikke 
har skjedd en reell eiendomsoverdragelse. Etter rettsprak-
sis så er det uttalt at «det er de reelle – ikke de formelle – 
eierforhold som er avgjørende», se Rt-1990-240 på s. 242.

Spørsmålet blir da om campingvognen fortsatt «tilhører» 
Nordfisk etter deknl. § 2-2.

Utgangspunktet for å vurdere om avtalen var proforma, 
er en objektiv tolkning av avtalen. Om det foreligger en 
proformaavtale beror på en konkret helhetsvurdering 
hvor sentrale momenter som partenes intensjoner med 
avtalen, realiteten og etterlevelse av avtalen, partenes 
motivasjon bak avtalen og kjøpesummen er av betydning, 
se HR-2018-1265-A avsnitt 88-89.

Det må dermed vurderes konkret om kjøpsavtalen mel-
lom Nordfisk og Tastad skal anses som et proformaverk.

På den ene siden har Tastad enerett til å bruke vognen. 
Videre så er det overlevert nøkler, og overdragelsen ble 
registrert i Kjøretøyregisteret. Disse momentene taler mot 

Dette er helt riktig. Her kunne 
det også ha vært henvist til kkl. § 
100 hvor den rettsvirkningen er 
hjemlet. 

Her kunne fremstillingen ha vært 
noe mer metodisk ved at det i 
større grad tas utgangspunkt i 
deknl. § 2-2 sin ordlyd, før det 
forklares hvordan rettspraksis 
presiserer hvordan pro for-
ma-kjøp stiller seg til vilkåret.

Forslag til fremstilling:
- Først tas stilling til at ordlyden av 
“tilhører” i deknl. § 2-2 taler for at 
debitor må ha eiendomsrett over 
formuesgodet. 
- Deretter at Rt-1990-240 har 
likevel presisert at det er “de reelle 
- og ikke de formelle” eierforhold 
som er avgjørende.
- Dessuten har HR-2018-1265-A 
ytterligere presisert vurdering-
stemaet for å vurdere hvem som 
er reell eier av formuesgode, 
herunder om en overdragelse er 
pro forma eller reell. 

Bra at det argumenteres ut fra in-
teresselærens begrunnelse. Ved å 
argumentere hensynsbasert viser 
kandidaten god forståelse for den 
dynamiske tingsretten. 
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at det var en proformaavtale. Det ble også betalt 450 000 
kr for campingvognen, noe som kan tale for at det ikke var 
tale om proforma. Samtidig er dette et høyt beløp, og sett 
i sammenheng med at de solgte den på grunn av likvid-
itetsproblemene så taler dette for at avtalen var proforma. 
Videre måtte campingvognen parkeres på fabrikkområ-
det til Nordfisk etter bruk, noe som gjør at rådigheten til 
Tastad begrenses. I tillegg var det avtalt at Norfisk kunne 
kjøpe tilbake vognen 1. oktober 2020, noe som tyder på 
at intensjonen med avtalen var å sikre videre drift, og at 
de da skulle kjøpe vognen tilbake når selskapet hadde 
fått bedre likviditet. Tastad var også en venn av Nordfisk 
administrerende direktør, noe som tyder på at salget ble 
gjort som en vennetjeneste for å sikre den videre drift. 
Disse momentene taler i avgjørende retning, og avtalen 
er dermed et proformaverk. Med dette følger at camp-
ingvognen «tilhører skyldneren», herunder Nordfisk, jf. 
deknl. § 2-2.

Konkursboet kan ta beslag i campingvognen.

Bra at dette momentet nyanseres 
ved å vise at det kan tale for beg-
ge sider av saken. 

Gjennomgående en god og bal-
ansert drøftelse, hvor kandidaten 
drøfter de relevante momentene 
fra faktum ut fra de vurderingsmo-
mentene som følger av rettsprak-
sis. 

Gjennomgående er dette en veldig god oppgave, særlig med tanke på at det er mange prob-
lemstillinger som må behandles.

Oppgaven krever god forståelse av formueretten som en helhet hos kandidaten for å klare 
å skille mellom de problematiske og de mindre problematiske problemstillingene. Det med-
fører også at oppgaven krever bevist disponering av tidsbruk på de ulike problemstillingene.

Det skal i det videre gis noen samlede betraktninger knyttet til materiell juss, juridisk metode 
og språk og framstilling.

Materiell juss:
Gjennomgående viser kandidaten god forståelse for sentrale problemstillinger innenfor for-
mueretten som en helhet gjennom presise redegjørelser av relevante rettsregler. Kandidaten 
viser også god kjennskap til sentral rettspraksis innenfor rettsområdet.

Juridisk metode:
Gjennomgående viser kandidaten god forståelse for den jurdisike metoden. Fremstillingene 
av rettsreglene er metode og presise. Særig bra hvordan det foretas selvstendige tolkninger 
av rettskildene ved redegjørelsen av rettsreglene. 

Ellers er også subsumsjonene gode og balanserte. Særlig bra er hvordan kandidaten klarer å 
nyansere relevante momenter for å vise at de kan tale for begge sider av saken. 

Samlet kommentar til besvarelsen
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Språk og framstilling:
Gjennomgående har kandidaten er godt og presist språk. Det er korte og konsise setninger, 
som medfører at det er lett å følge kompliserte drøftelser. Særlig bra er hvordan det konkrete 
vurderingstemaet knyttes opp mot faktum og presiseres før oppgaven går over til subsums-
jonen. På den måten er det tydelig for leseren hva som til enhver tid drøftes. 

Samlet vurdering:
Det som har medført noe trekk er at for de mer innviklede problemstillingene blir de behan-
dlet noe for kortfattet. Særlig for konflikter med tredjepart, hvor det ikke foreligger rettsregler 
som drøfter rettspørsmålet konkret, er intensjonen at kandidatene skal forsøke å besvare 
spørsmålet hensynsbasert.

Det er nettopp de problemstillingene som ofte gis på eksamen for å skille ut de aller sterkeste 
besvarelsene. 

Oppgaven er imidlertid fortsatt veldig god og viser svært god forståelse for formueretten og 
juridisk metode, og kan vurderes til karakter B. 
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