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Dekanvedtak - JF - 2019/5 - Opprettelse av Oslo senter for kommersiell rett ved Det 
juridiske fakultet i Oslo/Oslo Centre for Commercial Law, Faculty of Law, Oslo  
 

(1) Institutt for privatrett (IfP) og Nordisk institutt for sjørett (NIFS) har i samvirke med Det 
juridiske fakultet tatt initiativ til å opprette Oslo senter for kommersiell rett ved Det juridiske 
fakultet i Oslo. Senteret skal formelt være forankret i de to instituttene IfP og NIFS. Dette 
dekanvedtaket kommer i stand etter initiativ fra de to instituttene.  

Med dette dekanvedtaket opprettes Oslo senter for kommersiell rett ved Det juridiske fakultet i 
Oslo.   

(2) Det juridiske fakultet har som målsetting å styrke fagfeltet kommersiell rett ved fakultetet. 
Kommersiell rett finnes på tvers av tradisjonelle juridiske disipliner og fakultetets institutter. 
Fakultetet ser det som en viktig oppgave å legge til rette for etableringen av et senter som skal være 
en sentral fakultetsarena for forskning på og formidling av kommersiell rett. Innen kommersiell 
rett er samvirket mellom rettsforskning og praksisfeltet særlig viktig, og en uttalt målsetting for 
senteret er å styrke kontaktflaten mot praktisk rettsliv og næringsliv. Likeledes er det et viktig 
formål å styrke ekstern finansiering av fagområdet. Opprettelsen av senteret har et nordisk 
perspektiv og senteret vil etablere et formalisert samarbeid med andre lignende nordiske sentre for 
kommersiell rett. Et slikt formalisert samarbeid søker å styrke det nordiske rettsfellesskapet innen 
kommersiell rett og være en nordisk stemme i europeiske og internasjonale sammenhenger. 

(3) Oslo senter for kommersiell rett viderefører den nåværende Forskergruppen for formue- og 
kapitalmarkedsrett. Oslo senter for kommersiell rett trer inn i forskergruppens rettigheter og 
plikter. Forskningsdekanen treffer vedtak om nedleggelse av forskergruppen.  

(4) Oslo senter for kommersiell rett opprettes uten opphørsdato. Senteret skal evalueres tidlig 
2024, etter fem års drift.  

(5) IfP og NIFS skal i fellesskap fastsette den nærmere organisasjonen for virksomheten ved 
senteret innenfor rammen av fakultetets organisasjonsreglement. De to instituttene avtaler 
løpende om senterets praktiske virke på grunnlag av dette vedtaket. 
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