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Sensorveiledning  

Eksamen i rettshistorie høsten 2017  

 

Hjemmeeksamen 

Oppgaven ble utlevert kl 10.00 mandag 4. september og innleveringsfrist var kl 10.00 torsdag 

7. september 2017. 

 

Oppgavens ordlyd:  

 

OM MENNESKERETTIGHETER 

1 

Gjør rede for de internasjonale menneskerettighetsregimene som ble utviklet etter 1945. 

  

2 

I 1989 ble daværende statsminister i Storbritannia Margaret Thatcher intervjuet i forbindelse 

med den franske feiringen av 200-årsjubileet for den franske revolusjon. Fra intervjuet siteres: 

 

Interviewer 

 

In the margins we have read a great deal about sniping between you and the French which 

started with your remarks about the French Revolution. Do you think, on reflection, that it 

was perhaps a little unkind of you, it is the only Revolution they have got and they are very 

proud of it? 

  

Prime Minister 

 

No, nor do I think very much to your comment. I was asked about human rights and whether I 

thought human rights started two hundred years ago. Most certainly they did not and I gave 

the reasons why they go right back to Judaism, to Christianity, they go right back to Magna 

Carta, they go right back to our Bill of Rights, 1689 after we had our 1688, the American 

Statement of Independence 1776 was one of the most brilliant pieces of English literature in 

proclaiming the liberties of man and the government is there to serve the liberties of man. 

  

These are facts and at the end of the Economic Summit I thought President Mitterrand was 

really rather generous. He accepted yes that there were other views about the start of human 

rights but the fact is, do not forget, they may have started, probably did start in France two 

hundred years ago, and that is something to celebrate. The fact that they may have started 

elsewhere earlier is something for us to celebrate earlier. It does not alter France's 

celebration in it coming to France although it came with a rather unhappy start. [end p1613] 
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Drøft Margaret Thatchers påstander i lys av rettshistoriske oppfatninger om 

menneskerettighetenes utvikling. 

  

Begge oppgaver skal besvares. 

 

Besvarelsen skal være på maks 3000 ord. Oppgavetittel og kilde – og litteraturliste teller ikke 

med. Innholdsfortegnelse, overskrifter i teksten og noter teller med. Besvarelser som ikke 

holder seg innenfor ordgrensen, vil ikke bli vurdert. 

 

1. Innledning 

JUS3220 rettshistorie utgjør 8 obligatoriske poeng på sjette semester. Hovedlitteratur er Dag 

Michalsen, Rett. En internasjonal historie (Oslo 2011) (heretter: læreboken) kap. 1.3. og kap. 

3 – 7. Til fagets læremidler hører også Dag Michalsen, Rettshistoriske årstall (2012). Dette 

hjelpemiddelet er mest rettet mot skoleeksamener. Likevel bør sensorene kjenne til heftet og 

vite at mange kandidater bruker det.  

Det er forelest i faget (forelesningene ble filmet og lagt ut på fagets semesterside) og det er 

avholdt eksamensrettede kurs. Forelesningsdisposisjoner finnes også på semestersiden. Alle 

kandidater, også de som ikke følger kursene, har hatt anledning til å bruke oppgavene som 

repetisjon/kontrolloppgaver i lesing av læreboken. De ligger tilgjengelig under semestersiden 

som undervisningsmateriale (se 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/h17/undervisning-og-eksamen-

jus3220/info.kurs-i-rettshistorieh2017_revidert.pdf).    

Oppgaven er todelt. Den første deloppgaven er i all hovedsak en redegjørende oppgave (jf. 

ordlyden). Den andre deloppgaven er en typisk refleksjonsoppgave der kandidatene utfordres 

til å bruke sin samlede kunnskapsbase til å reflektere over et vesentlig og aktuelt spørsmål. 

Her kan det hentes stoff til besvarelsen fra mange ulike steder i læreboken (se under). 

Kandidatene har også tilgang til kilder utover det som står oppført som hoved- og 

støttelitteratur. Det skal likevel være fullt mulig å skrive til de beste karakterene uten bruk av 

andre kilder enn læreboken. 

Begge oppgavens spørsmål ligger godt innenfor fagets læringskrav. Oppgaven er ment jevnt 

over å gi noe til alle kandidatene, men slik at de beste kandidatene har mulighet til å utmerke 

seg på begge spørsmål. Som det fremgår av retningslinjer for karaktersetting, skal sensuren 

legge vekt på kandidatenes materielle og metodiske kunnskaper samt vurderingsevne og 

selvstendighet. Det må antas at de svakeste kandidatene gjennomgående viser svak metode og 

tynne materielle kunnskaper. De vil i liten grad formidle noen form for forståelse og 

selvstendighet. De sterke kandidatene vil være de som gjennomgående viser forståelse av de 

ulike spørsmålene.  
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Oppgavens karakter tilsier at de beste grunner taler for å dele besvarelsen i to deler. Å 

sammenføre de to delene i ett hele er vel mulig, særlig fordi det overordnede tema er 

menneskerettigheter (jf. oppgavens overskrift). Men siden spørsmålenes karakter og siktemål 

er så ulike, vil dette likevel by på store utfordringer. I det følgende behandler jeg derfor 

oppgaven i to deler.  

Det kan likevel være hensiktsmessig innledningsvis å gjøre rede for begrepet 

menneskerettigheter. I så fall er det viktig at definisjonen kandidatene kommer opp med, er 

relatert til de begrepene om menneskerettigheter som refereres til i deloppgavene, og at 

kandidatene viser forståelse for nyansene i begrepsbruken som nettopp gjenspeiler seg i disse 

deloppgavene. Kandidatene må få frem at «menneskerettigheter» er et begrep som forandrer 

seg over tid. Henvisning til de forskjellige «generasjoner» av menneskerettigheter kan vise 

slik forståelse. 

Det er ikke noen tilfeldighet at læreboken selv ikke inneholder en universell definisjon av 

begrepet menneskerettigheter. Et reflektert forhold til begrepet menneskerettigheter som tar 

hensyn til konteksten dette begrepet brukes i, hvem som bruker det, når og med hvilken 

intensjon, kan tas til inntekt for en god forståelse av menneskerettigheter som historisk, 

filosofisk og rettslig fenomen. Ensidige, universelle, sterk generaliserende og unyanserte 

definisjoner tyder derimot på at kandidatene mangler evne til å beskrive og forklare det 

komplekse fenomenet menneskerettigheter i samsvar med læringskravene (jf. 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/h17/pensumliste/index.html). Ettersom 

dette er et viktig aspekt i denne oppgaven, bør besvarelser som gjennomgående opererer med 

en unyansert forståelse av begrepet menneskerettigheter vurderes ned på karakterskalaen. 

Dersom kandidatene lykkes i å nyansere og kontekstualisere en universell definisjon 

underveis, kan dette likevel gjøre opp for mangel på et tilstrekkelig reflektert forhold til 

begrepet i en innledende begrepsforklaring.  

Eksempler på unyansert begrepsbruk er absolutte utsagn som: «Menneskerettigheter er …». 

Dette tyder på at det finnes en universell gyldig, tidløs og sann definisjon av begrepet. Mer 

nyansert er det når kandidatene skriver «I dag forståes menneskerettigheter gjerne som …»  I 

denne formuleringen finnes det to nyanseringer: først tidsmessig («i dag») og for det andre 

relativerende («gjerne»). Likevel er også denne formuleringen fortsatt upresis ettersom et slikt 

menneskerettighetsbegrep ofte vil referere til en bestemt tolkning av begrepet typisk for den 

amerikanske og europeiske diskursen. Det samme gjelder for formuleringen «det moderne 

menneskerettighetsbegrep» eller liknede. Den mest presise måte å introdusere begrepet 

menneskerettigheter til denne oppgaven vil være å referere til en bestemt definisjon enten i en 

traktatstekst (f.eks. European Convention on Human Right etc.) eller til et begrep brukt i 

juridisk litteratur. Det skal her minnes om at disse kandidatene har hatt menneskerettigheter 

som obligatorisk del av 1. studieår, og derfor bør være kjent med standardlitteraturen. (Se 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1211/v16/pensumliste/index.html for hva som 

var deres litteratur til første studieår.) Kandidatene bør i alle fall etter hvert få frem at begrepet 

menneskerettigheter har gjennomgått endringer over tid (jf. kap. 5.1.1) og frem til i dag neppe 

kan sies å ha et fullstendig uomstridt innhold og rekkevidde (et tema i oppgave 2).  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/h17/pensumliste/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1211/v16/pensumliste/index.html
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Oppgaveteksten selv gir liten veiledning om vekting av de to delspørsmålene. Dette gjør det i 

utgangspunktet naturlig å forutsette at delene skal vektes omtrent likt. Oppgave 2 er formulert 

for at sensorene skal kunne skille mellom ellers nokså likeverdige kandidater. Dette betyr 

likevel ikke at oppgave 2 veier tyngre oppgave 1.  

Det foreligger restriksjoner på eksamensoppgavens omfang. Taket er satt til 3000 ord. Det 

tillates ikke besvarelser som overstiger ordgrensen. Det finnes nærmere regler om dette, se 

informasjon i faget. Kort oppsummert er regelen slik at ordgrensen omfatter 

oppgavebesvarelsen. Unntatt er oppgavetittel og kilde- og litteraturliste. Innholdsfortegnelse, 

overskrifter i teksten og noter teller med.  

Oppgaven er ikke bare en oppgave i rettshistorie, men også en oppgave i akademisk skriving 

med krav til god fremstilling; det skal vektlegges om kandidatene skriver godt norsk, evner å 

formidle kunnskapsstoffet innenfor de gitte rammene, og om kandidatene bruker gjengs 

henvisningspraksis.  

Av særlig betydning er at kandidatene er oppfordret til å frigjøre seg fra lærebokens tekst. 

Kandidater som stort sett gjengir lærebokens tekst uten egne grep eller egne refleksjoner, bør 

ikke få beste karakterer. Sensorene er sterkt oppfordret til å lese læreboken nøye for å kunne 

bedømme om kandidatene viser større eller mindre grad av selvstendighet overfor 

pensumteksten.  

NB! Det gjøres oppmerksomt på at denne veiledningen ikke er en mønsterbesvarelse, men en 

sensorveiledning som hovedsakelig gjør rede for relevante vurderingskriterier (såkalte 

rubrics, se nedenfor punkt 4). Dette innebærer at selv om kandidater er inne på alle relevante 

aspekter, sier det i utgangspunktet lite om kvaliteten av prestasjonen. Karakteren beror snarere 

på en helhetsvurdering der sensorene må vurdere om kandidatene har forholdt seg til de ulike 

vurderingskriteriene og læringskravene.  

 

Del 1 

2. Gjør rede for de internasjonale menneskerettighetsregimene som ble utviklet etter 

1945 

 

Innledning 

Temaet ligger trygt innenfor kursets læringskrav, er godt dekket i pensum kap. 7.3.4 (s. 454-

460), og har vært omtalt på rettshistorie-forelesningene (22.08.2017) og finnes som 

kursoppgave. Studentene bør derfor ha et godt utgangspunkt for å kunne svare på spørsmålet. 

De har dessuten hatt menneskerettigheter som del av første studieår, jf. ovenfor.  

Tolkning av oppgaven 

Det er viktig at kandidatene tar stilling til alle relevante aspekter og utnytter oppgavens fulle 

potensiale, men samtidig holder seg innenfor oppgavens rammer. Det er derfor lite 
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hensiktsmessig å drøfte fremveksten av ulike menneskerettighetsregimer før 1945 med 

mindre dette er direkte relevant for forståelsen av de ulike regimene som utviklet seg etter 

andre verdenskrig. På den annen side legger oppgaveteksten opp til et skille mellom ulike 

regimer etter 1945 (jf. «de internasjonale menneskerettighetsregimene»). En grammatikalsk 

tolkning tyder på at minst to slike regimer må beskrives. Det kan være nærliggende å 

sammenligne regimene for å analysere strukturelle forskjeller mellom dem og gi en 

rettshistorisk begrunnelse for deres respektive fremvekst og utforming. Rent deskriptive 

gjenfortellinger av de historiske hendelsene og fakta uten ambisjon om en strukturell og 

kontekstualiserende analyse vil som regel ikke kunne gi full uttelling.  

Noen kandidater vil kanskje velge å sammenføre oppgavens to spørsmål selv om det byr på 

utfordringer, jfr. ovenfor. I slike tilfelle kan det være at en lengre beskrivelse av utviklingen 

før 1945 er gjort på en måte som har betydning for besvarelsen av spørsmål 2. Dette må 

selvsagt godtas, og bedømmes utfra den konkrete besvarelsens godhet for øvrig.  

Lærebokens sentrale perspektiv er rettens internasjonale dimensjon. Oppgaven referer her 

uttrykkelig til denne dimensjonen og det er derfor ikke nærliggende å utelukkende fokusere på 

enkelte lands håndtering eller implementering av menneskerettigheter. Det kan likevel være 

formålstjenlig å påpeke hvorvidt de internasjonale menneskerettighetsregimene har påvirket, 

men også vært påvirket av, de nasjonale diskursene om menneskerettigheters utforming og 

vern.  

Kort om de ulike regimene 

Læreboken skiller mellom ulike typer menneskerettighetsregimer som vokste frem etter andre 

verdenskrig. For det første beskrives de verdensomfattende bestrebelser for å opprette en viss 

standard for menneskerettigheter som bør være bindende for alle stater og regjerninger i regi 

av FN. Her kan det være tale om «internasjonale menneskerettigheter». Disse skiller seg fra 

menneske- og borgerrettigheter som allerede var kjent og etablert i de nasjonale forfatninger 

fra 1800- og første delen av 1900-tallet (om tidligere oppfatninger om menneskerettigheter, se 

s. 267 ff.).  

Idéen om internasjonale menneskerettigheter ble en viktig del av de alliertes program under 

andre verdenskrig, og fikk en fremtredende plass i FN-pakten (s. 454). Allerede i 1946 satt 

den nylig opprettede menneskerettighetskommisjonen i gang med å utarbeide et utkast til en 

Verdenserklæring om Menneskerettighetene. Det kan forventes at de fleste besvarelser 

inneholder en del deskriptive og stort sett kunnskapsreproduserende fremstillinger av den 

bakenforliggende historiske utviklingen. I denne forbindelse er det viktig at historiske fakta 

og kandidatens begrepsbruk er presise. Det er også viktig at bakgrunnsfortellingen er godt 

dimensjonert sett i forhold til besvarelsens lengde. 

I denne sammenheng kan kandidatene også diskutere disse internasjonale rettighetenes 

rettsgrunnlag og skepsisen de ble møtt med (s. 458). Her kan det være hensiktsmessig å gi en 

kontekstualiserende forklaring på fravær av internasjonale menneskerettigheter på 1800- og 

første del av 1900-tallet. Dette henger sammen med skepsis mot idéen om en universell gyldig 

natur- eller fornuftsrett. Ettersom dette problemet fremdeles ikke er løst, vil det være mulig å 
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drøfte hjemmel for og karakteren av de internasjonale menneskerettighetene. Et særlig 

reflektert forhold til dette spørsmålet viser kandidater som ser den dynamiske utviklingen 

dette regimet har gjennomgått i de siste tiårene.  

En beskrivelse av FN-regimet må inneholde beskrivelse av de institusjonelle rammer omkring 

de forskjellige menneskerettighetsdokumentene. Det gjelder i første rekke 

Menneskerettighetskommisjonen (fra 2006 Menneskerettighetsrådet), som etter hvert fikk en 

viktigere rolle i å påtale menneskerettighetsbrudd og treffe vedtak (læreboken s. 436). (Det 

skal skytes inn at omdanningen av Menneskerettskommisjonen (UN Commission on Human 

Rights) til Menneskerettsrådet (UN Human Rights Council) og organisatorisk plassering 

under Hovedforsamlingen, ikke er kommentert i læreboken. Den oppmerksomme kandidat 

kan finne stoff om dette i andre kilder, og det bør honoreres.) Det er viktig også å få tydelig 

frem at FN-regimet er basert på rapportering til kommisjonen/rådet, med eventuell påtale 

overfor den stat som stod for rettighetsbruddet, og at det ikke er tale om individuelle 

rettigheter for borgerne i konvensjonsstatene. For øvrig må kandidatene forventes å omtale 

Verdenserklæringen, konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og 

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Også kvinnekonvensjonen og 

barnekonvensjonen må med for å få full uttelling. Har kandidatene med annet relevant stoff, 

kan det også belønnes. 

Slike rettigheter har hatt og har ofte fortsatt karakter av en idealstandard som har til hensikt å 

endre verdens ulike samfunn på sikt. De er følgelig gjerne formulert som programerklæringer. 

Kjennetegn for slike erklæringer er at de neppe lar seg gjennomtvinge ved hjelp av 

institusjonaliserte rettslige prosesser. Likevel kan implementering av rettighetene i nasjonal 

rett medføre at de etter hvert transformeres til individuelle rettigheter som kan prosederes for 

domstolene. 

Dette vil i så fall være en naturlig overgang til drøftelsen av et annet regime som utviklet seg 

parallelt med de FN-baserte internasjonale menneskerettigheter: de regionale menneskeretts-

konvensjoner, først og fremst den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon.  

Ser vi på EMK, blir klart at denne konvensjonens hovedintensjon opprinnelig var tenkt som 

en kriseorden og et «politisk ideologisk bolverk» mot kommunistiske regimer i Øst-Europa 

(jf. forelesning 22.08). Likevel utviklet dette menneskerettsregimet seg i en helt annen 

retning, noe som skyldes mange ulike faktorer. Her kan nevnes bl.a. den europeiske 

integrasjonen som skjøt fart fra 1960-tallet og særlig etter Berlinmurens fall i 1989, og 

østutvidelsen av den Europeiske Unionen. En annen viktig faktor var de institusjonelle 

rammevilkårene, særlig opprettelsen av en europeisk menneskerettighetsdomstol (EMD), som 

utviklet en dynamisk tolkningsmetode. Dettes medførte at rettighetene nedlagt i konvensjonen 

etter hvert fikk stadig større betydning også for de nasjonale rettsordnene.  

En avgjørende forskjell til de internasjonale menneskerettighetene i FNs verdenserklæring er 

at EMK gir borgerne i medlemsstatene et effektivt instrument for å oppnå rettslig vern ved 

inngrep i konvensjonens rettigheter. Selv om EMDs avgjørelser som regel ikke er direkte 

bindende for nasjonale domstoler, inneholder konvensjonen en del 

effektiviseringsmekanismer som medfører at medlemstatene som regel prøver å unngå 
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konflikter med rettighetsregimet EMK står for. Et uttrykk for respekten overfor EMK og 

EMD er det norske presumsjonsprinsippet.  

Den dynamiske utviklingen av menneskerettigheter fra mer politiske til rettslige instrumenter 

kan fremheves som et fremtredende fellestrekk. Men det finnes også klare forskjeller mellom 

regimene, som må komme tydelig frem i beskrivelsen. Selv om oppgaveteksten ber 

kandidatene om å beskrive, og ikke eksplisitt om å diskutere/sammenligne, vil en god 

beskrivelse nok også inneholde refleksjoner om likheter og forskjeller.  

En strukturell forskjell mellom de FN-baserte menneskerettighetene og de rettighetene som er 

nedlagt i EMK og håndhevet av EMD, er hvilke rettssubjekter som er adressater. De mer 

politiske, sosiale og økonomiske menneskerettighetene som finnes i Verdenserklæring og de 

ulike FN-baserte konvensjoner, binder utelukkende stater som folkerettssubjekter. EMK 

derimot binder i utgangspunkt medlemstatene, men inneholder rettigheter som kan gjøres 

direkte gjeldende også av individer. I tillegg er medlemsstatenes organer, bl.a. domstolene og 

lovgiverne, forpliktet til å ta hensyn til EMK og EMDs dynamiske tolkning av konvensjonen. 

Dette gir EMKs rettigheter en mye sterkere rettslige stilling enn rettighetene nedlagt i FN-

baserte konvensjoner.  

Et felles trekk for de internasjonale menneskerettighets-konvensjoner er at de har som 

siktemål å sette visse standarder. Ideelt sett bør slike standarder gjøre det vanskeligere for 

enkelte nasjonale regjeringer å fravike en minstestandard for menneskerettigheter. Dette var i 

alle fall en idé som ble særlig populær rett etter den kalde krigen. Det fantes da et utbredt 

optimistisk håp om at FN-baserte og regionale menneskerettighetskonvensjoner kunne utgjøre 

en rettslig bindende minstestandard for alle land og at et ikke lenger paralysert sikkerhetsråd i 

samspill med internasjonale domstoler som EMD effektivt kunne sikre implementering av 

slike rettigheter globalt og regionalt. I lys av nyere utviklinger på både europeisk og globalt 

plan kan man likevel stille spørsmål om denne optimismen fortsatt er på sin plass eller om 

man bør revurdere effekten de internasjonale menneskerettigheter faktisk har. Det kan f.eks. 

diskuteres hvorvidt EMD har lykkes i «å høyne bevisstheten om menneskerettighetenes 

siviliserende rolle i samfunnsutvikling» i tidlige øst-europeiske land (læreboken s. 459). Den 

forfatningsrettslige utviklingen i Polen og Ungarn synes å gi liten grunn til et slikt optimistisk 

syn på EMKs og EMDs innflytelse. Dette er bare et eksempel på en kontekstualiserende 

refleksjon rundt det overordnede tema. Slike resonnement kan ikke forventes (særlig ikke en 

kritisk vurdering av lærebokens observasjoner), men bør belønnes dersom refleksjonen viser 

evnet til selvstendige vurderinger og er tilstrekkelig nært knyttet til oppgavens spørsmål.  

Forelesningene avslutter med refleksjoner rundt de ulike menneskerettighetsregimene med å 

stille spørsmål om menneskerettighetens tidsalder er i ferd med å nå sitt sluttpunkt og at man 

bør begynne å tenke på alternative tilnærminger. Det kan tenkes at noen kandidater vil 

reflekter rundt disse spørsmålene. Her er det viktig at kandidatene viser forståelse for de 

begrensningene som ligger i prognostiske drøftelser. Alt for spekulative resonnement eller 

påstander uten tilstrekkelig empirisk grunnlag skal her som i resten av besvarelsen medføre 

trekk. 
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Vurderingskriterier, kort 

Kandidater som stort sett gjenforteller de historiske utviklingslinjene som er skissert i 

læreboken, uten å vise noen form for redegjørende analyse der likheter og forskjeller mellom 

de ulike regimene tas opp, kan som regel ikke oppnå toppkarakterene. Det gjøres likevel 

oppmerksomt på at bedømmelse av den individuelle prestasjonen krever en helhetsvurdering. 

Særlig relevant er kandidatens evne til å svare på spørsmål i samsvar med kursets 

rettshistoriske metode, og lærings- og formkravene.  

Ved vurdering av hvorvidt kandidatene har klart å oppfylle læringskravene med hensyn til 

oppgave 1, kan følgende vurderingskriterier gå inn i en helhetsvurdering:  

1. Om kandidatene presenter relevant kunnskap på en selvstendig, presis og ryddig måte?  

2. Om kandidatene identifiserer ulikheter, men også likhetstrekk mellom de ulike 

menneskerettighetsregimene?  

3. Om kandidatene systematiserer og forklarer forskjeller som finnes mellom de ulike 

regimene på en selvstendig måte? 

4. Om kandidatene presenterer sine tanker på en strukturert, ryddig og lett forståelig 

måte? 

5. Om kandidatene skriver i samsvar med vitenskapelige krav til referanseteknikk (se 

nedenfor)? 

 

Del 2 

3. Drøft Margaret Thatchers påstander i lys av rettshistoriske oppfatninger om 

menneskerettighetenes utvikling 

Innledning  

Deloppgave 2 er en refleksjonsoppgave. Temaet «menneskerettighetenes utvikling» ligger 

trygt innenfor kursets læringskrav, er godt dekket i pensum (særlig kap. 5.1 og 5.2, men også 

til dels 5.4.2, 5.4.3) og har vært omtalt på rettshistorie-forelesningene samt er tema or en 

kursoppgave. Kandidatene bør derfor ha et godt utgangspunkt for å kunne svare på 

spørsmålet. Oppgaven gir en del holdepunkter om hvordan den bør tolkes. Å «drøfte» 

innebærer mer enn bare en redegjørende gjenfortelling av sitatets innhold. Det kan heller ikke 

gis full uttelling for en fremstilling som gjengir sitatets innhold og forklarer nærmere vage 

antydninger (f.eks. «a rather unhappy start») ved å sette disse i sin historiske kontekst. 

Oppgaven oppfordrer snarere til å sammenstille «rettshistoriske oppfatninger om 

menneskerettighetenes utvikling» med Thatchers påstander. Dette innebærer en solid 

kunnskapsbasert utredning med fokus på rettshistoriske oppfatninger som naturligvis vil ha 

sitt utgangspunkt i, men ikke nødvendigvis være begrenset til, de oppfatningene om denne 

utviklingsprosessen som er skissert i læreboken (s. 267-272 Om ulike versjoner om 

menneskerettighetssamfunnet og s. 272-289 Om de materielle menneskerettighetene og 

samfunnsstruktur). Med andre ord, oppgaven oppfordrer til en kritisk rettshistorisk analyse av 

Thatchers påstander. 
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Kort om sitatets kontekst 

Margaret Thatcher (1925-2013) var Storbritannias statsminister fra 1979 til 1990. Hun ble 

gjerne kalt for «Iron Lady/jernkvinnen» ikke minst på grunn av sin skeptiske holdning overfor 

EF (i dag EU) og et særfokus på britiske interesser og den britiske suvereniteten. Hennes 

uttalelse fra 1989 kan tolkes som et uttrykk for denne holdningen. Sentralt er budskapet om at 

menneskerettigheter ikke er en kontinental-europeisk eller amerikansk oppfinnelse. Tvert 

imot påstår Thatcher at menneskerettigheter har røtter mye lengre tilbake i tid og ikke minst i 

den engelske forfatningstradisjonen. For å rettferdiggjøre sitt standpunkt peker Thatcher noe 

vagt til jødedommen og kristendommen, før hun kommer inn på særlig engelsk historie. 

Magna Charta fra 1215 og «Bill of Rights» 1689 nevnes som viktige milepæler i utviklingen 

av menneskerettigheter. I tillegg fremhever Thatcher den amerikanske 

uavhengighetserklæring (1776) som «one of the most brilliant pieces of English literature in 

proclaiming the liberties of man». Det er et viktig poeng at alle nevnte hendelser skjedde i tid 

før den franske revolusjonen og den franske «Déclaration des droit de l’Homme et du 

Citoyen» (1789). Det som Thatcher bevisst eller ubevisst unnlater å nevne, er at den franske 

revolusjonen fra 1789 nettopp markerer et paradigemeskifte med henblikk på forståelse av 

menneskerettigheter og som organiseringsprinsipp i samfunnet. Dette er nettopp en grunn til 

at Den Franske Revolusjon feires frem til i dag som en historisk meget betydningsfull 

begivenhet. Og dette er kjernen i denne oppgaven.  

En ny forståelse av menneskerettighetene 

Man kan forstå Thatcher slik at hun prøver å nasjonalisere et internasjonalt fenomen. Hun sier 

at man kan feiere menneskerettigheters opprinnelse i Frankrike med referanse til 1789, mens 

menneskerettigheter i Storbritannia eller andre steder kunne feieres tidligere, med referanse til 

tidligere begivenheter. Dette er politisk sett selvfølgelig en forsvarlig påstand. Spørsmål er om 

utsagnet historisk sett er tilstrekkelig nyansert. Det er viktig at kandidatene klarer å se at 

historien om menneskerettigheter ikke kan reduseres til en eller to begivenheter. Likevel kan 

man registrere at menneskerettigheter, forstått som individuelle borgerrettigheter, har vokst 

frem i andre halvdel av 1700-tallet. Følgelig er de begivenhetene Thatcher nevner, om ikke 

uviktig for utvikling av dagens menneskerettighet, likevel preget av en grunnleggende annen 

forståelse av det vide begrepet menneskerettigheter. 

Gjennomgang av de ulike historiske referansepunktene i Thatchers uttalelse 

En nærliggende strukturering av besvarelsen er å behandle de historiske referansepunktene 

Thatcher nevner i intervjuet. Når hun nevner «Judaism» og «Christianity», må det vel først og 

fremst forståes som en referanse til de bakenforliggende intellektuelle og filosofiske 

rammevilkårene for menneskerettighetenes utvikling mer generelt. Hverken i Det gamle 

testamenet (inkl. De ti bud) eller i kanonisk rett finnes det menneskerettigheter i moderne 

forstand, dvs. individuelle politiske, sosiale eller økonomiske rettigheter. Læreboken gjør rede 

for jødisk rett i antikken i kap. 2.1.3 (s. 69-74) og i kap. 3.3. (s. 178-187) drøftes kanonisk 

rett. Disse før-nytidige rettsordeners innflytelse på utviklingen av menneskerettigheter gjøres 

her ikke til et tema. Likevel vil oppmerksomme kandidater kunne observere at det relevante 

rettskildemateriale som regel inneholdt regler som var formulert som plikter eller forbud og 
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ikke som individuelle rettigheter. Ofte ble moralske påbud utformet som rettsregler for å styre 

samfunnsutvikling i samsvar med et bestemt tro. Jødisk og kristen rett bidro slik til utforming 

av et bestemt menneskesyn som senere ble instrumentalisert for å kreve vern av individets 

rettigheter. Men jødisk eller kanonisk rett hadde aldri til hensikt å etablere mekanismer for 

rettslig beskyttelse av individuell frihet.  

Dette var heller ikke tilfellet med det neste historiske begivenhet Thatcher refererer til, 

vedtagelsen av Magna Carta Libertatum Anglie (1215). Dokumentet og dets betydning, 

særlig for utformingen av den engelske forfatningen og det engelske rettssystemet, omtales i 

lærebokens kap. 4.1.4 s. 221-222. Her kommer det tydelig frem at «Magna Carta hadde form 

av et kongelig privilegium adressert til baroner, biskoper og London by […]» Dette skiller 

Magna Carta allerede formelt sett fra menneskerettighetserklæringene på slutten av 1700- og 

1800-tallet.  

Dokumentet inneholder riktignok en del begrensninger av kongemakten og etablerer visse 

gjensidige plikter og rettigheter for partene. Det inneholder også visse prosessuelle 

rettighetsgarantier. Men den sentrale intensjonen var ikke å etablere generelle og abstrakte 

rettigheter for alle mennesker, men heller å sikre visse interessegrupper politiske og sosiale 

rettigheter og en viss mulighet til å delta i statsstyret. Dette var forresten alt annet enn unikt 

for rettsutviklingen i England (jf. s. 222 med henvisning til Den gyldne bulle (1222)).  

Det er vanskeligere å imøtegå Thatchers påstand om at deklarasjonen fra 1689 (Bill of Rights), 

som ble vedtatt i kjølvannet av den såkalte «Glorious revolution», kan tolkes som etablering 

av menneskerettigheter i moderne forstand i England. Dokumentet står til og med i en lengre 

legislativ tradisjon der Petition of Rights (1628) og Act of Habeas Corpus (1679) også var 

sentrale dokumenter. Alle disse dokumentene bidro til å skape en slags konstitusjon der 

statsmaktene til en viss grad var forpliktet til å respektere borgernes rettigheter. I tillegg fantes 

det «klare anstrøk av maktfordeling mellom lovgiveren, regjering og domstolene.» (jf. 

lærebok s. 300). Avgjørende forskjell – noe som ikke kommer tydelig frem i læreboken og 

som gir derfor kandidatene mulighet til å vise forståelse for den store sammenhengen – er 

imidlertid at også disse dokumentene er preget av en førmoderne forståelse av borger- og 

menneskerettighetsbegrepet. Selv om rettighetene nedlagt i Bill of Rights senere trinnvis ble 

utvidet til stadig større deler av befolkningen, kunne bare en meget liten del av befolkningen 

påberope seg disse rettigheter på 1600- og 1700-tallet (læreboken nevner at 2% av 

befolkningen hadde stemmerett).  

Avgjørende for utviklingen av menneskerettighetene er imidlertid at det krevdes et 

paradigmeskifte i relasjon til det rettsfilosofiske fundamentet for slike menneskerettigheter og 

manifestering av en ny forståelse av menneskerettigheters funksjon i samfunnet. Og denne 

mentalitetsendringen er ikke tydelig før mot slutten av 1700-tallet.  I denne forbindelse viste 

den politiske eliten i England seg avvisende til de nye forestillingene om forfatning og idéen 

bak medfødte individuelle menneskerettigheter.  

Gode kandidater vil vise evne å formidle at rettslige dokumenter, som f.eks. i dette tilfellet 

Magna Carta eller Bill of Rights, i gitte historiske situasjoner kan gi jurister og politikere 

anledning til å tolke dokumenter på bestemte måter som igjen gir dokumentet en mer 
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omfattende og/eller annen historisk og rettslig betydning enn først tiltenkt (jf. Michalsen, 

2011, s. 222, andre avsnitt, nederst). Dette argumentet gjelder både Thatcher-sitatet i seg selv 

og hennes presentasjon av menneskerettighetenes historie, så vel som studentenes egne 

tolkninger av forholdet mellom menneskerettigheter før og etter den franske revolusjon. 

 

Læreboken gjør grundig rede for det markante skiftet relatert til forståelsen av 

menneskerettighetene (jf. s. 267-272). I denne sammenheng er det viktig at kandidatene viser 

en tilstrekkelig selvstendig argumentasjon og ikke bare gjenforteller lærebokens innhold. En 

sentral tanke var at den nye menneskerettsforståelse bidro til å skape et helt nytt univers av 

rettslige muligheter. Det kan forventes at kandidatene forklarer forskjeller mellom denne nye 

forståelsen og eldre naturrettsbaserte oppfatninger om menneskerettigheter og de faktiske 

konsekvensene de ulike modellene hadde særlig ovenfor retten. Samtidig er det viktig at 

kandidatene viser et nyansert syn på de faktiske endringene det nye 

menneskerettighetsforståelse medførte og begrensningene datidens stendersamfunn utgjorde 

for implementeringen av slike rettigheter.  

Det kan videre forventes at en del kandidater vil tematisere Thatchers påstand om den 

amerikanske uavhengighetserklæring. Thatcher synes å ha valgt sine ord meget bevisst. Det er 

nærliggende å anta at det må ha vært politisk vanskelig for en britisk statsminister å rose en 

suksessfull revolusjon mot det britiske imperiet. Det er nok heller ikke det Thatcher gjør. Hun 

taler om «a brilliant piece of English literature proclaiming the liberties of man and the 

government is there to serve the liberties of man» (min uthevelse). Det er mer nærliggende å 

tolke hennes utsagn som en påstand om at selve tanken om menneskerettigheter, som 

individuelle friheter som staten er forpliktet til å garantere, sprang frem av den ovenfor 

skisserte engelske tradisjonen. Dette er, som vi har sett, en sannhet med modifikasjoner.  

En oppmerksom leser av læreboken vil i tillegg kunne ta stilling til forholdet mellom den 

amerikanske og franske revolusjonens betydning for utvikling av menneskerettighetene 

(s. 272 f.). Dette fordi den amerikanske uavhengighetserklæring fortsatt ga et beskjedent 

bidrag til en katalog over menneskerettighetene. Deklarasjonen var først og fremst tenkt som 

legitimering for løsrivelse fra den britiske kongemakten. Den franske revolusjonen markerer i 

denne henseende et klart brudd med fortiden, og, enda viktigere, den skaper grunnlag for ny 

rettslig begrepsbruk og en «ny systematisk forståelse av menneskerettighetenes rettslige 

karakter og indre sammenheng med idéer om forfatningen.» Menneskerettighetene skulle 

komme til å utgjøre «et nytt sjikt av gjeldende rett som lovgivere måtte respektere». Dette er 

en grunnleggende forskjell fra den mer frivillige forpliktelse til å gi lovgivning i samsvar med 

naturretten som var rådende under 1700-tallets enevelde.  

Den omfattende diskurs den franske revolusjonen utløste, og der ordet menneskerettigheter 

for første gang benyttes gjennomgående i en mer moderne forstand, er et belegg for den 

franske revolusjonens historiske betydning langt ut over Frankrikes grenser. Alt dette unnlater 

Mrs Thatcher å nevne. Fra et rettshistorisk perspektiv kan hennes påstander derfor kritiseres 

som mild sagt upresise.  
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Kandidatene kan med fordel illustrere og utdype samspill mellom menneskerettigheter og 

konstitusjon, rett, samfunn, politikk og økonomi med en del konkrete eksempler fra kap. 

5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5. (s. 275-289). 

Vurderingkriterier 

Ved å vurdere hvorvidt kandidatene har klart å oppfylle læringskravene med henblikk på 

oppgave 2 bør følgende vurderingskriteria gå inn i en helhetsvurdering:  

1. Om kandidatene aktivt bruker sitatet som utgangspunkt for sin drøftelse.  

2. Om kandidatene kontekstualiserer sitatets sentrale utsagn, med særlig henblikk på de 

historiske hendelsene som det refereres til. I denne sammenheng skal det legges særlig 

vekt på presis begreps- og faktabruk. 

3. Om kandidatene identifiserer ulikheter, men også overlapp mellom rettshistoriske 

oppfatninger om menneskerettighetenes utvikling og Thatchers påstander.  

4. Om kandidatene selvstendig drøfter forskjellen mellom tidligere versjoner om 

menneskerettighetssamfunnet og den nye forståelsen som manifesterte seg for første 

gang i den amerikanske og franske revolusjonen og de forfatningsdokumentene som 

disse revolusjonene frembrakte.  

5. Om kandidatene presenterer sine tanker på en strukturert, ryddig og lett forståelig 

måte.  

6. Om kandidatene skriver i samsvar med vitenskapelige krav til referanseteknikk (se 

nedenfor) 

Når det gjelder vekting av disse kriteriene, påpekes at det ikke finnes en strikt hierarkisk 

orden. Likevel bør det være klart at studenter som ikke tar opp de mer analytiske kriteriene (3-

5) ikke bør kunne oppnå en toppkarakter. Samtidig bør alvorlige mangler ved de mer formelle 

kriteriene 1, 5 og 6 også gir trekk på oppgaver som ellers viser et høyt refleksjonsnivå.  

4. Karakterfastsettelse 

Som alltid er karakterfastsetting et skjønnsspørsmål. Kandidatenes evne til å bearbeide og 

gjengi lærebokens stoff må være kjernen i vurderingen. De som finner frem til relevant og 

nyttig tilleggsstoff, kan få honnør for det, men også dette må være gjort selvstendig. Vi 

henviser til en del punkter i innledningen.  

Språk og disposisjon skal vurderes og inngå i bedømmelsen. Det kreves også at studentene 

forholder seg til kravene vi stiller til henvisninger. Juridisk fakultetsbibliotek har utarbeidet en 

rettledning som studentene skal kjenne til og benytte, se 

http://www.ub.uio.no/skrivereferere/referansestiler/rettsvitenskap.html.  

Denne sensorveiledning er revidert etter sensormøtet. 

 

Bergen, 31/8 2017      Oslo, 14/9 2017 

Søren Koch       Marit Halvorsen 


