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Dag Michalsen, Marit Halvorsen 

Avdeling for rettshistorie  

 

Sensorveiledning, rettshistorie, hjemmeeksamen,   

JUS3220, masterstudiet i rettsvitenskap høsten 2016. 

 

 

1. Oppgave og vilkårene for eksamen  

Ved Det juridiske fakultet i Oslo er det vedtatt at eksamen i rettshistorie 3. år skal 

gjennomføres ved egen eksamen. Formen er hjemmeeksamen. Dette gjøres for første gang 

dette semester. Kandidatene fikk opplyst eksamensoppgaven 5. september kl. 10.00 og måtte 

levere den senest 8. september kl. 10.00. Kandidatene har altså hatt tre hele dager til 

disposisjon. Ordgrensen er satt til 3000 ord (forside, litteraturliste, fotnoter/sluttnoter og evt. 

innholdsfortegnelse kommer i tillegg). Se ellers nærmere detaljregler i vedleggene til 

oppgaven.  

 

Sensormøtet ble avholdt mandag 19.september kl. 09.00. Sensorene fra Bergen deltok via 

Skype. 

Sensuren for JUS3220 faller torsdag 29.september. Sensurlistene må være 

eksamensavdelingen i hende senest onsdag 28.september, kl. 14.00. Denne fristen er 

absolutt. 

 

Oppgavens tittel er:  

 

Om samfunnskontrakten, suverenitet og alminnelig kontraktsteori: 

1) Gjør rede for ideen om samfunnskontrakten, 

2) Vis hvordan ideen om samfunnskontrakten henger sammen med 

suverenitetsspørsmålet, 

3) Forklar sammenhengen mellom ideen om samfunnskontrakten og den samtidige 

alminnelige kontraktsteori. 

 

 

Kandidatene har fri tilgang til kilder utover læreboken eller andre relevante hjelpemidler. Det 

er tydelig kommunisert til studentene at det er mulig å besvare oppgaven fullt ut 

tilfredsstillende ut fra læreboken alene.  

 

Til oppgaven selv var det ikke vedlagt kilder. Fakultetet har tilbudt forelesninger i faget (16 

timer) og kurs (8 timer) rettet inn på oppgaveskriving. På både forelesninger og kurs er 

eksamensoppgavens tema behørig omtalt.  

 

Oppgaven må anses som sentral, men ikke enkel. Dette må legges til grunn ved sensuren. 

Oppgaven er bygget opp som tre særlige spørsmål som alle peker på ulike sider av temaet 

samfunnskontrakt. Ingen av spørsmålene er vesentlig vanskeligere enn det andre, om enn det 

siste nok gir størst utfordringer. Alle spørsmålene kan besvares helt ut tilfredsstillende på 
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grunnlag av pensum, inkludert muligheten til å få beste karakter. Hvorvidt kandidaten også 

har brukt andre kilder er i utgangspunkt ingen tilstrekkelig grunn til å bedømme besvarelsen 

til en bedre karakter enn om grunnlaget bare er læreboken. Men der annen litteratur er brukt 

særlig temabelysende, bør kandidaten honoreres.  

 

Pensumgrunnlaget er Dag Michalsen: Rett – en internasjonal historie (2011). 

 

Et viktig mål for en besvarelse er å bruke læreboken på en variert måte og se sammenhenger i 

stoffet som oppgaven gir anledning til å drøfte. Sensorene bør derfor sette seg inn i hele 

læreboken, også utenfor det som synes å være oppgavens direkte tema. Dette gjelder særlig 

spørsmålene der samfunnskontrakt er knyttet til suverenitet og individuell kontraktsrett 

(spørsmålene 2 og 3) som omtales flere steder i læreboken (se også i lærebokens utførlige 

register). I den grad kandidater bruker flere partier av læreboken enn det som direkte synes å 

være temaet, representerer dette et klart pluss og bør honoreres.  

 

 

2. Nærmere om oppgaven: Temaets plass i læreboken, særlig kapittel 4  

Oppgavens sentrale tematikk og tidsperiode er behandlet i lærebokens kapittel 4. Kapittelets 

struktur er følgende:  

 

I kapittel 4.1 redegjøres det for oppkomsten av de nye territorialstatene i høy- og 

senmiddelalderen med de første utbygginger av sentraladministrasjon, ny lovgivningsideologi 

og sentrale retts- og lovreformer rundt om i Europa.  

 

I kapittel 4.2 er temaet forvandlingen av denne territorialstaten til den såkalte moderne staten 

rundt 1500. Fra denne tiden kommer også ordet ‘stat’ som det sentrale ordet for den nye 

organisasjonsformen. ‘Den moderne stat’ var ledsaget av en rekke debatter om organiseringer 

av fyrstemakt (se særlig s. 232-234). Rundt 1500 kom det til avgjørende nye impulser både 

realhistorisk (reformasjon, kolonialisering, handelsøkonomi) og rettsideologisk. Den moderne 

staten ble den nye store organisator av folk og territorier. Den første av statens oppgaver var å 

være bærer av suverenitet. Dette viste seg så i en rekke av de praktiske oppgavene som staten 

ved dens suverén tiltok seg – å avgjøre krig og fred, å bevare statens konfesjon, å kontrollere 

befolkningen, og å utvikle statens økonomiske styrke, basert på det merkantilistiske system 

(se fortløpende s. 235-250).  

 

Av betydning er kapittel 4.2.2 som direkte dreier seg om diskusjoner om suverenitetsbegrepet. 

For å besvare oppgavens spørsmål 2 vil nok mange kandidater bygge på dette avsnittet. 

Avsnittet peker på særlig tre sider av disse diskusjonene. Det ene er at det overhodet kom til 

relativt entydige oppfatninger om hvilke funksjoner fyrstens suverenitet omfattet, særlig 

skarpt uttalt av Jean Bodin (1576), de såkalte fem majestetsretter (s. 235). Det andre var at det 

over tid utviklet seg diskusjoner om hvorvidt disse majestetsrettene burde utøves av ett eller 

flere statsorganer, dvs om det skulle være udelt eller delt suverenitet (s. 235-237). Det tredje 

er at suverenitetsoppfatningen hadde betydning for tidens omfattende kolonialisering, og 

omvendt, at kolonialisering hadde betydning for oppfatninger av hvordan suverenitet kunne 
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utøves over lange geografiske avstander. Den siste erfaringen virket så inn på oppfatninger 

om naturretten, se nedenfor.   

 

Kapittel 4.3. er oppgavens sentrale pensumgrunnlag. Dette avsnittet er blant lærebokens 

vanskeligste. Grunnen til dette er at kapitlet drøfter fire sammenhengende dimensjoner som 

har samfunnskontrakten som omdreiningspunkt.  

 

For det første gjør avsnittet rede for den nye naturretten som skulle bli et viktig fagfelt frem 

til rundt 1800.  Læreboken påpeker at ordet naturrett hadde ulike betydninger. Det var en 

juridisk og fagfilosofisk fagdisiplin; det betegnet den materielle naturretten (i motsetning til 

positiv rett); naturretten ble benyttet som rettskildekilde i positiv rett; og endelig betegnet det 

en bestemt rettsvitenskapelig metode, preget av en viss aksiomatisk og systematisk karakter 

(se s. 251-252).  Det sentrale poenget for oppgaven er at naturrettsforfattere initierte modellen 

om samfunnskontrakten (se også s. 261) for å begrunne innhold og karakter av den naturlige 

retten i samfunnet.  

 

For det andre gjør avsnittet rede for oppkomsten av forestillinger om naturlige rettigheter (s. 

253-254). Bokens tese er at oppkomsten av det naturlige rettighetsspråket har en lang 

forhistorie, bl.a i Salamanca-skolens (1500-tallet) syn på menneskets naturlige frihet som en 

egenskap ved mennesker, et syn som måtte brytes med de sentrale naturrettsfilosofenes syn på 

menneskets plass i det borgerlige samfunnet, fra Hobbes’ underkastelsesoppfatning til 

Pufendorfs og Lockes mer rettighetsorienterte synspunkter.  Først i løpet av 1700-tallet antok 

det naturlige rettighetsspråket en rettslig distinkthet ved at det virket inn på statens 

selvbinding, mest berømt i menneskerettighetserklæringene mot slutten av århundret (s. 253, 

254).  Den videre historien om menneskerettighetene fortelles i læreboken umiddelbart etter 

kap 4, nemlig i kapittel 5.1., se særlig s. 272-289). Det sentrale poenget for oppgaven er at 

ideer om naturlige individuelle rettigheter hang nært sammen med eller var identiske med 

ideene om naturrett og samfunnskontrakt mot slutten av 1700-tallet.  

 

For det tredje gjør kapittel 4.3 rede for samfunnskontrakten (s. 258-263). 

Samfunnskontraktens oppgave var å forklare og begrunne den moderne statens oppkomst og 

virkemåte. I sentrum stod dels de rettslige begrunnelser for staten, dels de rettslige relasjonene 

mellom suveren og undersåtter/borgere. Læreboken går detaljert inn på Pufendorfs variant av 

samfunnskontrakten som ett eksempel blant flere (260-263). Den sentrale linjen i dette 

avsnittet er, utover det nevnte, samfunnskontraktens sammenheng dels til suverenspørsmålet 

(hvem er suveren, hva kan en suveren osv), dels til den samtidig oppkommende nye 

oppfatning om den moderne forfatningen (s. s. 263 og s. 289 flg).   

 

For det fjerde gjør kapittelet 4.3 rede for nye trender i kontraktsrettstenkningen (s. 254-258). 

Den grunnleggende ideen med å plassere et avsnitt om individuell kontraktsrett i sammenheng 

med samfunnskontrakten er historisk begrunnet: Det fantes nære sammenhenger mellom 

arbeidet med samfunnskontraktstenkningen med dens iboende moral- og statsteori og 

utviklingen av en generell kontraktsrett. Denne sammenhengen kunne vært skarpere 

fremhevet i boken, noe sensorene bes om å være oppmerksom på. Og uansett er den nokså 
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ukonvensjonell, slik at det ikke er helt enkelt for kandidatene å se de sammensatte historiske 

sammenhenger. Temaet kommer tilbake senere i kapittel 5 og 6 i drøftelsene av 

sammenhenger mellom den moderen forfatningsideologi og kontraktsfrihet- og 

næringslivfrihet (se særlig s. 284-287 og s. 332-334).   

 

Avsnittet om kontraktrettsteori viser at debatter med grunnlag i aristotelisk moralteori virket 

inn på kontraktsrettstenkning ved å stille de grunnleggende spørsmålene om hvorfor den 

enkeltes løfte var rettslig bindende (s. 255-256, 256-258) og hvordan etikk strukturerte ulike 

typer av kontrakter (s. 256). Dette virket inn på diskusjoner om dannelsen av en generell 

kontraktsrett, et tema som kommer igjen i kapittel 6.3.1. s. 366-371 som omhandler 

overgangen fra 1700 til 1800-tallet (antydet i note 121 s. 258).  Utover dette er altså det 

generelle poenget at diskusjoner om samfunnskontrakten stimulerte til diskusjoner om 

kontraktsrett fordi fortolkingen av samfunnskontrakten (som jo gjaldt samfunnets grunnlag og 

styreform) nettopp måtte skje ved kontrakttolkning (se også s. 366, nesten nederst, der dette 

sies i klartekst).  

 

 

3. Den nærmere besvarelsen av oppgaven 

Oppgaven er som sagt tredelt under overskriften: Om samfunnskontrakten, suverenitet og 

alminnelig kontraktsteori: 

 

(1) Det første spørsmålet ber kandidaten om dette: Gjør rede for ideen om 

samfunnskontrakten. Oppgaven er å fremstille i hovedsak lærebokens kap 4.3.3 på en 

selvstendig måte. Av særlig betydning vil det være å vise at oppfatninger om 

samfunnskontrakten tar utgangspunkt i naturtilstanden (s. 261-262) og at det så skjer en 

overgang til samfunnstilstand, eksemplifisert i boken gjennom Pufendorfs syn på prosessen 

som delt i tre faser  (s. 262-263).  er omtalt. Flere av setningene viser til drøftelser og temaer 

andre steder i boken og det er opp til kandidatene å forfølge disse. Et eksempel er 

diskusjonene om eiendomsrett, naturtilstand og samfunnskontrakt (s. 262-263 og videre 285-

286, 338 flg).  

 

(2) Det andre spørsmålet er dette: Vis hvordan ideen om samfunnskontrakten henger sammen 

med suverenitetsspørsmålet. Dette spørsmålet er åpenbart vanskeligere enn det første – 

ganske enkelt fordi svaret ikke finnes direkte som et overskriftstema. Allerede her vil det nok 

vise seg noen forskjeller mellom kandidatene. Oppgaven er altså å kombinere det som står om 

suverenitet i kap 4.2. og fremstillingen av samfunnskontrakten. Det sentrale er å se at 

samfunnskontrakten er en modell for rettslig begrunnet (kontraktsmessig) organisering av 

suverenitet i samfunnet. Det som står om delelig og udelelig suverenitet (se over), finner sine 

former i forskjellige forfatteres (Hobbes, Locke, Rousseau m.fl) syn på hvorvidt samfunnets 

deltakere i overgangen fra naturtilstand til stat overgir hele eller bare deler av sin suverenitet 

til suverenen. De deler av suverenitet som ikke blir overgitt, ble av flere oppfattet som 

naturlige rettigheter, bl.a. av John Locke (antydet s. 253).   
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(3) Det tredje spørsmålet lyder: Forklar sammenhengen mellom ideen om samfunnskontrakten 

og den samtidige alminnelige kontraktsteori. Dette spørsmålet er oppgavens vanskeligste. 

Kandidaten må da se at debatter om kontraktsrett og samfunnskontrakt var sammenfallende i 

tid og ikke minst at det de saklige sammenhenger følger av at det er kontraktsproblematikk for 

begge spørsmålene. Kandidaten må her også tenke selv en god del fordi sammenhengen ikke 

er uttalt helt klart noe sted, om enn forutsatt flere steder (se over).  

 

4. Bedømmelsen av besvarelser  

Kandidaten skal bedømmes etter karakterskalaen A-F.  For å kunne stå, må kandidaten kunne 

gi visse svar på grunnlag av pensum på alle tre spørsmålene. Å unnlate å svare på ett av 

spørsmålene på en hjemmeeksamen vil normalt føre til stryk eller i hvert fall til en svak 

karakter. For å kunne få en god karakter (C-A), må besvarelsen være selvstendig. Med dette 

siktes det særlig til at kandidaten har bearbeidet lærebokens fremstilling på en slik måte at 

eksamensbesvarelsen er preget av kandidatens eget språk. Av særlig betydning for å 

bedømme karakternivå er også hvorvidt kandidaten har brukt boken på en aktiv måte og ikke 

bare de delene som oppgaven mest opplagt viser til. Det er ikke nødvendig at alle temaer som 

er omtalt over, er med for at kandidaten kan gis en god karakter. For eksempel spør oppgaven 

ikke direkte etter en redegjørelse for naturretten, og det kan ikke kreves noen grundig 

behandling av dette tema. På den annen side kan oppgaven nok ikke besvares tilfredsstillende 

uten at kandidaten trekker noen linjer til (den rasjonalistiske) naturretten. 

 

Sensorene skal ikke legge listen for høyt. Oppgaven er ikke enkel og flere av de 

underliggende temaene er ikke uttrykkelig adressert i læreboken. Men for å få beste karakter 

(A-B) må kandidaten i større eller mindre grad få frem sammenhengene i de tre spørsmålene.  

Som alltid gjelder at karakterfastsetting må bero på en helhetsvurdering av besvarelsen. 

Besvarelsens faglige innhold må holde mål, jfr. gjennomgangen av pensumstoffet ovenfor. I 

tillegg skal sensorene vurdere besvarelsens kvalitet som selvstendig tekst: Er den godt og 

hensiktsmessig disponert? Er balansen mellom behandlingen av de forskjellige spørsmål god? 

Er det gjort relevante utvalg av eksempler? Virker teksten gjennomarbeidet? I informasjon om 

hjemmeeksamen i rettshistorie (publisert på semestersiden for faget, 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/h16/index.html) står det bl. a:  

 

I tillegg skal hjemmeeksamen være en prøve i akademisk skriving. Det innebærer at studentene 

også vil bli bedømt på grunnlag av eksamensbesvarelsens struktur, språk og formalia (det vil si 

korrekt bruk av henvisninger og noteapparat). Juridisk fakultetsbibliotek har utarbeidet en mal for 

henvisninger som kan brukes i skriving av akademiske juridiske tekster, se 

http://www.ub.uio.no/skrive-referere/referansestiler/rettsvitenskap.html#toc3 

Det vil bli lagt vekt på at teksten er hensiktsmessig disponert og at språket er klart og korrekt. 

 

På sensormøtet kom det frem at mange kandidater ikke har fulgt den anbefalte mal for 

henvisninger. Hvis det ellers ikke er noe å utsette på besvarelsen, kan det ikke trekkes mye for 

dette, men det bør inngå i helhetsbedømmelsen at kandidaten ikke har satt seg inn i den 

informasjon som er gitt om eksamen. På kursene ble det informert om at det ikke er 

nødvendig å henvise til læreboken med mindre det dreier seg om direkte sitater eller 

parafraseringer; dette begrunnes med at oppgaven er en prøve i pensum og at pensum dekkes 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/h16/index.html
http://www.ub.uio.no/skrive-referere/referansestiler/rettsvitenskap.html#toc3
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av læreboken. Sensorene vil derfor ta for gitt at stoffet kommer derfra, med mindre annet er 

vist gjennom henvisninger til annet stoff. Mange kandidater henviser likevel flittig til 

læreboken for hvert tema. Det kan virke uskjønnsomt, men kan vanskelig føre til trekk. 

Undervisningen er ikke obligatorisk, og eksamensinformasjonen tar ikke opp spørsmålet. 

 

Med hensyn hvilken betydning bruk av andre kilder enn læreboken skal ha for karakteren, må 

kildens relevans og kvalitet være avgjørende. Gir den et opplysende bidrag til kandidatens 

drøftelse? Er det en kilde av god kvalitet? Igjen må det henvises til en helhetsbedømmelse. 

 

Ettersom kandidatene har hatt god tid til å utarbeide sin besvarelse, er det sannsynlig at det 

ikke vil være mange som stryker eller bare oppnår dårligste resultat. Men god tid og tilgang til 

alle kilder taler også for at det skal mye til for å oppnå beste karakter. Det er god veiledning å 

hente i beskrivelsen av bokstavkarakterene, inntatt i Forskrift om studier og eksamener ved 

Universitetet i Oslo, § 6.1, se vedlegg her.   

 

Sensorveiledningen er revidert etter sensormøtet. 

Oslo, 19/9 2016 

Dag Michalsen/Marit Halvorsen  
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Vedlegg 

 

Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, FOR-2005-12-20-1798 

§ 6.1. 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier  

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært 

god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

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

selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. 

Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 

områdene. 

D Brukbar En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser 

en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. 

Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

 

 

 

 


