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Dag Michalsen  

IOR, Oslo 

 

Sensorveiledning til JUR3000 Dag 2 [halvdagsoppgave] 

«Gjør rede for innføringen av det moderne aksjeselskapet fra rundt 1850. Også 

bakgrunnen for den norske aksjeselskapsloven av 1910 skal kort 

omtales.» 

 

Pensumgrunnlag: Dag Michalsen. Rett. En internasjonal historie (2011) s. 386-

400 (altså ca. 14 sider). 

 

1.  

 

Denne oppgavens tekst er en noe mer utførlig formulering av overskriften til 

punkt 6.7 i den nevnte pensumboken. Temaet om aksjeselskapets historie inngår 

i flere sammenhenger i boken. Dels omtales selskapsrettshistorien i tidligere 

kapitler (se særlig s. 186 ff, 209 ff, 248 ff) der det vises til den langsomme 

utformingen av ideer om juridiske personer og de økonomiske behovene for å 

etablere selskapsrettslige ordninger. Dels inngår punktet 6.7. i kapittel 6 der 

hovedtemaet er privatrettens og særlig kontraktsrettens historie etter 1750: I de 

foregående punktene i kapittel 6 er det blitt gjort rede for 

sivilrettskodifikasjonenes betydning for regulering av kontraktsrettslige 

spørsmål i vid forstand og det er blitt gjort rede for organiseringen av handelsrett 

og handelslover der forholdet mellom generell obligasjonsrett og 

handelsrettslige emner, derunder selskapsrett, er blitt omtalt. Etter punkt 6.7 

kommer temaene markedsrettshistorie og arbeidsrettshistorie som forholder seg 

mer eller mindre direkte til det som sies om selskapsretten. Etter mitt skjønn vil 

gode kandidater kunne trekke veksler på disse avsnittene også. Jeg ber derfor 

sensorene om å se kapittel 6 i sammenheng, og der særlig punktene 6.1.1 og 6.4 

(særlig s. 379) der det sammenfattes den systematiske sammenheng som 

avsnittet om aksjeselskapets historie må leses i lys av.  

 

Temaet for oppgaven er innføringen av det moderne aksjeselskapet fra rundt 

1850. Pensum er bygget opp slik at det først gjøres rede for selskapsrettslige 

ordninger rundt om i vestlige land rundt 1800 (6.7.1): Sentralt der står dels 

overgangen fra privilegiesystemet til konsesjonssystemet. Dette er overgangen 

fra den ordning der staten gjennom enkeltvedtak oppretter et selskap og 

bestemmer dets rettslige karakter til den mer generelle ordningen der staten 

kontrollerer et nytt opprettet selskap mot en del generelle krav. Dels dreier det 

seg om den markante nye rettsliggjøringen gjennom ny lovgivning av 

selskapsrettslige spørsmål (som Code de commerce av 1807).  Dernest gjøres 

det rede for hovedprinsippet for innføringen av det moderne aksjeselskapet, først 

i England, senere rundt om i vestlige land (6.7.2). Hovedtemaet her er 
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overgangen fra konsesjonssystemet til normativsystemet. Med dette siktes det til 

innføringen av fri stiftelsesrett for aksjeselskaper så fremt de fulgte kravene 

nedfelt i de nye utarbeidede aksjeselskapslovene. Det gamle kravet om 

individuell kontroll som forutsetning for stiftelse av selskapet opphørte altså. I 

det neste hovedpunktet (6.7.3) settes det moderne aksjeselskapet inn i det nye 

rettslige landskapet rundt 1900 med omfattende ny selskapslovgivning, 

betydningen av et ekspansivt aksjemarked og et mer regulert bankvesen; det 

samme gjelder de nye ordningene fra rundt år 1900 med aksjeselskapenes rett til 

å kjøpe aksjer som ledet til karteller og svære kapitalsammenslutninger. Dette 

temaet videreføres i 6.8.2 som dreier seg om kartellovgivningens historie.  

Likeledes gjøres det rede for delingen i lovgivningen mellom store og små 

aksjeselskaper og om andre selskapsrettslige typer enn det private aksjeselskapet, 

bl.a. statlige selskapsrettslige former. Punktet 6.7.4. kan betraktes som en 

refleksjon over den betydning aksjeselskapene har fått globalt sett siden midten 

av 1800-tallet, med bl.a. en visitt til Japan. Der stilles også spørsmål ved 

aksjeselskapenes demokratiske legitimitet gitt den betydelige samfunnsmakt de 

utøver. Her finnes det også linjer til kapitlet om arbeidsrett (6.9), bl.a. i 

spørsmålet om ansattes medbestemmelsesrett, en ordning som har sin bakgrunn i 

tysk lovgivning.  

 

2.  

 

Hva var den selskapsrettslige situasjon rundt 1800? Her bør det pekes på to 

trekk som var karakteristiske for både kontinentale og common-law rettslige 

ordninger. Det ene (se s. 386-388) var at selskaper stort sett var individorienterte 

og at de svært sjeldent åpnet opp for ubegrensede antall deltakere. Unntaket fra 

dette var stort sett de selskapene som staten opprettet ved særskilte vedtak som 

privileg, slik som handelskompanier eller større selskaper der staten var 

involvert (se også s. 211); et annet eksempel var de engelske kanal- og 

jernbaneselskapene som var opprettet gjennom parlamentsvedtak som på det 

grunnlaget kunne ha mange aksjeeiere og der aksjer var fritt omsettelige. Det 

andre trekket var at det fantes svært lite generell lovgivning om selskaper. De 

enkelte vedtakene gjaldt for det enkelte selskapet og ellers var det stort sett 

domstolen som løste spørsmål; men siden prejudikatlæren var svakt utformet var 

rettspraksis ofte til liten hjelp i senere saker. Derfor var det åpent om hva som 

gjaldt for selskapets indre organisering og ytre relasjoner til andre aktører, og til 

staten som stort sett ikke kontrollerte. Fra rundt 1800 var dette uheldig av flere 

grunner. Selskapene var ikke ordnet for å reise den kapital som trengtes i den 

nye industrialiseringen. For det andre tvang ordningen staten til å bli part i 

handelslivet på et tidspunkt da staten etter en ny liberal markedsideologi nettopp 

ikke skulle være så aktiv, og da den merkantilistiske ideologi var på retur. Og 

for det tredje var det viktig at staten gjennom lovgivning etablerte allmenne 

normeringer for selskapets virkemåte i samfunnet. Dette ble første gang 
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gjennomført i den franske Code de Commerce av 1807 og senere i andre 

handelslover rundt om i Europa. Dette innebar at konsesjonssystemet ble innført 

og følgelig forsvant ordningen med særskilt opprettede selskaper.  

 

På midten av 1800-tallet foregikk det stor konkurranse mellom vestlige stater 

om selskapsrettslige ordninger. Det pendlet mellom det å liberalisere 

selskapsretten så langt det gikk og det å fastholde den statlige kontrollrollen for 

å avverge uhederlig selskapspraksis som var svært utbredt. Hvordan 

selskapsretten skulle utformes var en av de store temaene i offentligheten fra 

midten av 1800-tallet. Mellom 1844 og 1862 vedtok det britiske Parlamentet en 

rekke lovreformer som resulterte i fri stiftelsesrett for aksjeselskaper så fremt de 

fulgte den nye utførlige lovgivningens krav til selskaper. Dette kalles 

innføringen av normativsystemet der hovedpoenget var at staten ikke førte 

annen kontroll ved stiftelsen enn at lovgivningens generelle krav (som 

aksjekapital, antall deltakere osv) ble fulgt. På 1860-70-tallet slo dette gjennom 

over alt i Europa (390-391). Det samme skjedde i USA som hadde en særskilt 

utvikling som følge av at lovgivningen lå på delstatsnivå (s. 392-393).  

 

Oppgaven krever at bakgrunnen for den norske aksjeselskapsloven av 1910 kort 

skal omtales. Dette er omtalt på s. 389 og 393-94. I dansk-norsk rett hadde det 

siden slutten av 1600-tallet hersket kontraktsfrihet (se s. 370-371) – i motsetning 

til praksis på kontinentet, og etter common law. Dette hadde ført til at en slags 

variant av normativsystemet hadde vært gjeldende dansknorsk rett, men uten 

den utførlige lovgivningen som overgangen til normativsystemet hadde hatt 

ellers i Europa. Dette åpnet opp for mange rettslige problemer (som de berømte 

‘enkedommene’ på 1860-tallet). Effekten av den nye europeiske lovgivningen 

ble diskutert i Norge fra 1870-tallet av. Lovutredere ville innføre det moderne 

normativsystemet også i norsk rett hvilket betød en langt mer utførlig 

regulerende selskapslov. Dette protesterte næringslivet på som så dette som en 

innskrenkning av næringsfriheten. Særlig for rederne ville dette bety 

innskrenkninger. Etter en omstendelig lovgivningsprosess ble lov om 

aksjeselskaper av 1910 innført (uten rederier) og da som en av de siste land som 

introduserte moderne selskapsrett i Europa.  

 

Innføringen av normativsystemet har krevd en omfattende og detaljert 

lovgivning. I læreboken på s. 394-396 gjøres det rede for en rekke 

selskapsrettslige grunnprinsipper som over tid kom inn i lovgivningen, bl.a. 

detaljerte reguleringer av aksjonærenes ansvarsbegrensninger og indre 

selskapsorden. Særlig pekes det på betydningen av gjennomslaget for 

kapitalistisk økonomi og den frie stiftelsesretten som igjen ble kombinert med 

en eksepsjonell vekst i selskapenes omfang.  Dette ledet igjen til en ny form for 

statlig kontroll, nemlig kartellovgivning, først i USA, senere i Europa. Etter 

1990 da østblokkenes planlovgivning og statlige eierskap generelt har blitt 
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avviklet, har det private kapitalselskapet blitt en dominerende aktør i alt 

økonomisk liv. Om hvorvidt private kapitalselskaper også har et videre ansvar 

enn det økonomiske, diskuteres nå stadig mer (s. 398-399).  

 

3.  

 

I læringskravene står det at det kreves god forståelse av «det økonomiske livs 

rettshistorie etter 1750 (kontrakt, marked, arbeid og selskaper)». Oppgaven er 

utvilsomt sentral og pensum vier et eget underkapittel til emnet. Som nevnt over 

må oppgaven forståes på egne premisser slik det er fremstilt i underkapitlet og i 

sammenheng med temaets mange koblinger til andre deler av pensum.  

 

Kapitlet eier en kombinasjon av detaljer og lange linjer. Jeg gjør sensorene 

oppmerksom på at det finnes et tillatt hjelpemiddel til eksamen: Dag Michalsen: 

Rettshistoriske årstall (2012) [sitert i det følgende som RÅ] der de viktigste 

årstallene for vårt tema er angitt. OBS: Jeg ber alle sensorer å kontrollere hvor 

meget kandidatene henter informasjon fra dette heftet og slik bedømmer graden 

av selvstendighet i utførelsen.  

 

For å få beste karakter A-B må det kreves både oversiktskunnskaper og en viss 

grad av detaljkunnskap. Man må kjenne til den generelle selskapsrettslige 

stillingen rundt 1800 med overgangen fra privilegiesystemet til 

konsesjonssystemet. De sentrale lovgivningene, særlig Code de Commerce (som 

er ført opp i RÅ s. 26) bør være på plass. De generelle grunnene til at dette 

systemet slo gjennom, nemlig behovet for kapitalreising i en ny industrialisert 

tid, bør også være nevnt. Den sentrale rollen til den britiske lovgivningen på 

midten av århundret (se RÅ s. 29 og 31 der det uttrykkelig står at fri stiftelsesrett 

ble innført) må være omtalt. Sammenhengen mellom denne nye selskapsrettslige 

forståelse og kontraktsfrihetens samtidige sterke rolle bør også være nevnt. Det 

må også kreves at kandidaten kan redegjøre for de rettslige særtrekkene som 

preget det moderne aksjeselskapet, desto mer som de kjenner godt til dette 

gjennom faget på samme avdeling. Overhodet må gjelde at jo mer kandidaten 

kan trekke andre deler av boken inn i sin besvarelse (som selskapsrettens 

tidligere historie eller andre sider av økonomisk lovgivning) desto bedre bør 

karakteren bli. For å få en middels karakter C-D kan det ikke kreves særlig 

detaljerte kunnskaper fra boken, men hovedpoenget om overgang til 

normativsystemet bør være på plass, om enn sensorene får bedømme helheten. 

Der det ikke er nevneverdig kronologisk eller tematisk struktur og /eller der det 

meste av informasjonen er hentet fra RÅ, bør kandidaten stryke. Slik 

oppgaveteksten er formulert må det kreves at bakgrunnen for den norske 1910-

loven omtales. Den er anført i RÅ s. 38.  
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Oslo 26.11 2012 

 

Dag Michalsen  


