
 

Instruks over lovlige hjelpemidler på eksamen i juridiske emner ved Universitetet i Sørøst-
Norge.   

Vedtatt av Programutvalget av Bachelor i jus, Bachelor i forretningsjus og økonomi og 24. april 2019, 

oppdatert 22. november 2019 samt 24.oktober 2022. 

Instruksen gis i medhold av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge av 15.  

juni 2018 § 7-15.  

Instruksen gjelder bachelor i jus, bachelor i forretningsjus og økonomi. 

Instruksen gjelder også for følgende andre juridiske emner ved Campus Ringerike: RET2000 

Rettslære, JUR330 Personbeskatning, JUR331 Bedriftsbeskatning, JUR320 Arbeidsrett I, JUR321 

Arbeidsrett II og JUR4000 Arbeidsrett, virksomhet i endring.  

Kapittel 1. Hjelpemidler § 1 Lovlige hjelpemidler på eksamen 

Fra og med ordinær eksamen høst 2022 er bruk av digitale hjelpemidler i Lovdata Pro 

eksamensmodus tillatt i samtlige skoleeksamener hvor gjeldene/opphevede lover og forskrifter vil 

være tilgjengelig. I tillegg vil hovedavtaler være tilgjengelig for emnene JUR321, JUR321 og JUR4000. 

Til skoleeksamen er følgende hjelpemidler tillatt i inntil to (2) eksemplarer:  

- Lovsamlinger/særtrykk av Norske lover og forskrifter. Med Norske Lover menes vedtatte og 

opphevede lover 

- Erik Møse "Folkerettslige tekster" eller Buflod, Sannes og Aasebø "Folkerettslig tekstsamling" 

- Fauchald og Tuseth "Global and Regional Treaties" 

- Hamre og Sejersted (red) "EU og EØS-relevante tekster" 

- Stortingets forretningsorden 

- Siste utgave av/utdrag av Hovedavtalen mellom NHO-LO uten kommentarer påtegnet 

godkjennelse fra emneansvarlig 

- D. Michalsen Rettshistoriske årstall: Et hjelpemiddel til Rett. En internasjonal historie 

- Morten Kjelland, «Doms- og kjennelsessamling i ERSTATNINGSRETT» 

§ 2 Andre hjelpemidler 

Hjelpemidler utover de opplistede er ikke tillatt på eksamen. Hjelpemidler i form av rettsavgjørelser 

(dommer) er ikke tillatt utover det som fremgår av reglementet.  

§ 3 Trykte hjelpemidler 

Hjelpemidlene skal medbringes i trykt utgave eller kopi av trykt utgave. Det er ikke nødvendig med 

«Rettkopi»-stempel, men det skal fremgå av kopien at den stammer fra et godkjent hjelpemiddel ved 

å kopiere forsiden av hjelpemiddelet.  

Ingen hjelpemidler skal medbringes i form av utskrifter fra internett eller database. Unntaket er 

utdelte originale utskrifter fra Lovdata, signert av fagansvarlig.  

§ 4 Fusk 

Dersom studenten medbringer hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen vil hjelpemiddelet bli 

fratatt studenten på eksamensdagen. I grove tilfeller kan dette bli sett på som fusk etter forskrift om 

studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 8-8, jf. § 7-15 femte ledd.    
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Kapittel 2. Innarbeiding av tillatte hjelpemidler  

§ 5. Henvisninger til andre tillatte hjelpemidler 

Det er tillatt med henvisninger til andre tillatte hjelpemidler. En henvisning kan henvise til for 

eksempel en lov, ett kapittel eller en paragraf. Det er tillatt å henvise til flere hjelpemidler i samme 

henvisning, som for eksempel flere paragrafer.  

En henvisning kan være skrevet ved siden av teksten eller annet sted der det er plass. Om 

henvisningen ikke er rett ved teksten den henviser fra anbefales det å bruke notesystem, se § 10.  

§ 6 Henvisninger til rettsavgjørelser 

Det kan henvises til følgende rettsavgjørelser: a) 

publiserte rettsavgjørelser på Lovdata 

b) upubliserte rettsavgjørelser 

c) rettsavgjørelser og rådgivende uttalelser fra følgende domstoler og organer: 

- EF-domstolen 

- EFs Førsteinstansdomstol 

- EFTA-domstolen 

- International court of justice (ICJ) 

- Menneskerettighetsdomstolen (EMD) 

- Den europeiske sosialpaktkomite (European Committee of Social Rights, ECSR) 

- Den faste internasjonale domstol (PCIJ) 

- Den faste voldgiftsrett (PCA) 

- Voldgiftsavgjørelser referert i Report of International Arbitral Awards (RIAA) 

- Havrettstribunalet (ITLOS) 

- Ankeorganet og paneler under Verdens handelsorganisasjon (WTO AB og WTO Panel) 

- Den internasjonale straffedomstolen (ICC) 

- Voldgiftsavgjørelser under Det internasjonale senter for tvisteløsning om investering (ICSID) 

- Straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) Straffedomstolen for Rwanda (ICTR) 

- Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen (IACHR) 

- Menneskerettighetskomiteen (MRK) 

- Rasediskrimineringskomiteen (CERD) 

- Kvinnediskrimineringskomiteen (CEDAW) 

- Torturkomiteen (CAT) 

- Trygderettens kjennelser 
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§ 7 Tillatt markering 

Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen. Det er tillatt å bruke forskjellige farger. 

Det er ikke tillatt å sette loddrette streker i teksten.  

Det er tillatt å markere ord ved hjelp av tekstmarkør, og det er tillatt å bruke tekstmarkører i flere 

farger. Det er tillatt å markere hele eller deler av setninger med tekstmarkør. Det er også tillatt å 

markere § og tall. Det er tillatt å markere egne henvisninger med tekstmarkør. Det er ikke tillatt å 

markere med tekstmarkør bokstaver i teksten, slik at det dannes ord.  

§ 8 Tillatt understreking 

Det er tillatt å understreke ord, også markerte ord, og det er tillatt å bruke flere farger. En understrek 

skal være en vannrett strek. Det er ikke tillat med for eksempel en stiplet linje eller en bølget linje. 

Streken kan være tykk eller tynn. Det er ikke tillatt med flere understreker under samme ord.  

Det er tillatt å understreke hele eller deler av setninger. Det er ikke tillatt å understreke enkelte 

bokstaver i teksten slik at det dannes ord. Det er tillatt å understreke § og tall. Det er tillatt å 

understreke egne henvisninger.  

§ 9 Henvisninger 

Henvisninger skal angis på følgende måte:  

a) Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og/eller dato (eventuelt nummer) 

paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra b) Lovens forkortelse kan brukes 

c) Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: 

- opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./jfr.), konferer (cf./cfr./kfr.) eller sammenlign 

(sml.) Det er ikke nødvendig å innlede en henvisning. 

d) Rettsavgjørelser som er gjengitt på Lovdata skal angis med publiserings- eller saksnummer 

e) Upubliserte norske rettsavgjørelser skal angis ved domstolens navn, dato og saksnummer 

f) Avgjørelser fra internasjonale og overnasjonale domstoler kan angis ved bruk av avgjørelsens 

navn, sakens parter, sakens dato og/eller sakens løpenummer (f.eks. EMD, D. v. Storbritannia, 

02.05.1997, Reports 1997-III). Det er tillatt å henvise til internasjonale og overnasjonale 

rettsavgjørelser ved å bruke navnet til bare en av partene, evt. i form av en forkortelse (f.eks. 

"Dassonville", i stedet for 

"Procureur du Roi mot Benoît og Gustave Dassonville") 

g) Ved henvisninger til traktater, erklæringer eller resolusjoner kan det brukes engelsk eller norsk 

navn. Vanlige forkortelser og forkortede navn kan også benyttes, slik som FN-pakten, EMK, CCPR, 

ICJs statutter, VCLT, UNCLOS, havrettstraktaten, DASR, menneskerettighetserklæringen, etc. En 

henvisning kan for eksempel lyde: UNCLOS art. 21(1)(g). 

h) Det er ikke tillatt å henvise til dommer ved kallenavn som for eksempel "Husmordommen". 

§ 10 Andre innarbeidinger 

Det er tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge. 

Det er tillatt å lage et notesystem tilsvarende lovsamlingens eget notesystem. Lovsamlingens 

notesystem bruker tall for å markere noten. Tilsvarende notesystem vil si 1,2,3. Det er ikke tillatt å 

angi noter ved bruk av tegn, som for eksempel * eller x. Det er ikke tillatt å henvise til og fra eget 

notesystem.  
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Det er tillatt å korrigere feil i innarbeidede henvisninger i tillatte hjelpemidler med korrekturlakk. Det 

er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et medbrakt hjelpemiddel  

Henvisninger som reelt sett ikke er henvisninger til andre tillatte hjelpemidler, f.eks. kamuflerte 

oppgavedisposisjoner, stikkord og liknende er ikke tillatt.  

Andre innarbeidelser enn de som er nevnt her, er ikke tillatt.  

§ 11. Fusk 

Dersom det under kontroll på eksamen oppdages brudd på de oppgitte regler for innarbeiding av 

hjelpemidler vil hjelpemiddelet bli fratatt studenten. Ulovlig innarbeiding av hjelpemiddel kan bli sett 

på som fusk etter forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 8-8.    

Kapittel 3. Annet § 12 Eksamensinstruks 

Studenten plikter å sette seg inn i eksamensinstruks for eksamen i juridiske emner ved Universitetet i 

Sørøst-Norge.  


