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A. Eksamen i rettshistorie våren 2017 - innledning  

Hjemmeeksamen 

Oppgaven ble utlevert kl 10.00 mandag 6.februar og innleveringsfrist var kl 10.00 torsdag 

9.februar.  

 

Oppgavens ordlyd:  

Den 23. juni 2016 stemte et flertall av Storbritannias velgere for at landet skulle melde seg ut 

av EU. Debattene før og etter Brexit har utløst diskusjoner om Storbritannias forhold til 

resten av EU. Dette angår også Storbritannias (Englands) rettslige historie. 

 

1. Gjør rede for fremveksten av Common Law i engelsk rettshistorie 

2. Gi eksempler på forskjeller og likheter mellom engelsk selskapsrett på 1800-tallet og 

kontinentale/nordiske reguleringsformer 

3. Besvar kort: På hvilke måter kan Englands rettslige tradisjon ha hatt betydning for 

britenes forhold til EU, og for resultatet av folkeavstemningen i juni i år [2016] om fortsatt 

medlemskap 

 

Vi gjør oppmerksom på at formuleringen folkeavstemningen i juni i år fulgte av at oppgaven 

først var foreslått i 2016 og følgelig fikk en uheldig formulering. Kandidatene ble særlig 

informert om at det selvfølgelig skulle stå 2016 slik det nå står i klammeparentes. Se 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/v17/beskjeder/rettelse-i-sporsmaal-3-i-

hjemmeeksamen-i.html 

 

Et annet forhold som har vært tatt opp av kandidater er formuleringen engelsk selskapsrett på 

1800-tallet og kontinentale/nordiske reguleringsformer – der spørsmålet er om det som skal 

sammenlignes med engelske 1800-tallets former er 1800-tallets eller nåtidens kontinentale/ 

nordiske reguleringsformer. Vi anser det er helt opplagt at oppgaven sikter til 1800-tallets 

former – bare av den grunn at det utelukkende er dette som pensum gir informasjon om. Vi 

kan ikke legge til grunn at det finnes en annen naturlig forståelse av oppgaven.  

 

Oppgaven er delt i tre. De to første deloppgavene er i all hovedsak redegjørende oppgaver. 

Stoff for å besvare oppgaven finnes flere steder i læreboken (se under). Den tredje 

deloppgaven er en typisk refleksjonsoppgave der kandidaten utfordres til å bruke sin samlede 

kunnskapsbase til å reflektere over et vesentlig og aktuelt spørsmål.  

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/v17/beskjeder/rettelse-i-sporsmaal-3-i-hjemmeeksamen-i.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/v17/beskjeder/rettelse-i-sporsmaal-3-i-hjemmeeksamen-i.html


2 
 

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

sammenføre de tre delene i ett hele er vel mulig, men siden temaene er så ulike vil dette by på 

store utfordringer. I det følgende behandler vi derfor oppgaven i tre deler.  

 

Som det fremgår av oppgaven selv skal det legges mest vekt på de to første to deloppgavene. 

Dette betyr imidlertid ikke at den tredje delen skal vektes lite – oppgaven er formulert for at 

den skal utfordre kandidatene på en slik måte at sensorene skal kunne skille mellom ellers 

nokså likeverdige kandidater. Selv om det  står ‘kort’ betyr det altså ikke at det har liten 

betydning for karaktersettingen.  

 

Pensum for faget er Dag Michalsen: Rett. En internasjonal historie (Pax forlag 2011) Kap 1.1, 

1.3, 3.1, 3.5 og kap. 4-7 i sin helhet. I det følgende kalles boken bare læreboken.  

 

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, uten overskrift, noter og litteraturliste.  

 

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

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

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

henvisningspraksis.  

 

Av særlig betydning er at kandidaten 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 kandidaten har større eller mindre grad av selvstendighet overfor 

pensumteksten.  

 

Til fagets læremidler hører 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.  

 

 

B Oppgavens spørsmål 

1. Gjør rede for fremveksten av Common Law i engelsk rettshistorie 

Deloppgaven om fremveksten av Common Law i engelsk rettshistorie dreier seg om et av de 

mest omtalte rettshistoriske forhold. Det finnes derfor omfattende litteratur og svært mye stoff 

som er tilgjengelig online. De sentrale engelske wikipedia-artiklene holder et greit nivå. 

Encyclopedia Britannica har svært grundige fremstillinger. Det er fritt for kandidatene å hente 

stoff fra alle hold, men det kreves akademisk standard for henvisning.  

 

Læreboken behandler temaet inngående først direkte på s. 221-225 (common law i 

middelalderen); dernest på s. 235-237 (engelsk forfatningsrett i tidlig nytid), s. 247-250 
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(rettslivet i overgangen fra merkantilisme til frihandel), s. 299-301 (britisk forfatningsrett etter 

1714), s. 347 og s. 356 (debatter om kodifiseringer av common law etter 1800), s. 366-368 

(common law og kontraktsrett fra noe før 1800 og fremover).   

 

Lærebokens sentrale perspektiv er å se mange lands rettshistorie i sammenheng. 

Undervisningen understreker også dette perspektiv.  Følgelig må sensorene ikke bare se på 

hva som skrives om engelsk common law, men også hvordan dette beskrives som del av 

generelle europeiske tendenser. Kandidater som utelukkende fokuserer på det 

engelske/britiske uten å sette dette i sammenhen,har ikke besvart oppgaven på beste nivå (dvs. 

at de ikke kan få A).   

 

Det kan synes først naturlig bare å svare på det som i læreboken heter common law i 

middelalderen, se definisjon s. 224, midt på siden). Følgelig vil en slik besvarelse her bestå av 

en redegjørelse av s. 221-225. Dette er riktig og viktig nok, men gode  besvarelser bør ha en 

mening om common law også etter denne tiden (det antydes uansett på s. 225) .Vi 

understreker at oppgaveteksten ikke setter tidsavgrensninger. Å utelukke de suksessive 

behandlingene av common /engelsk rett i læreboken vil i utgangspunktet være uheldig, og 

kandidater som begrenser fremstillingen til middelalderen vil ikke kunne regne med full 

uttelling (A eller B). Men kandidater som for eksempel velger å føre fremstillingen under 

spørsmål 1 frem til 1700-tallet for så å knytte den videre utvikling til besvarelsen av spørsmål 

2, kan få full uttelling.    

 

Behandlingen av common law i middelalderen er del av en større fremstilling av fremveksten 

av verdslig lovgivning og sentrale institusjoner rundt om i Europa etter 1150, også i 

sammenheng med romersk rett og kanonisk rett. Lærebokens punkt 4.1.4. redegjør for 

fremveksten av en sentralisert kongemakt i England, i nær sammenheng med kontinental og 

nordisk utvikling (s. 219-221). Magna Carta (1215) (s. 221 flg.) angikk dels styrkeforholdet 

mellom kongemakt og andre aktører i det engelske samfunnet, dels fastla dokumentet - eller 

forutsatte - en rekke rettslige ordninger som hang sammen med den samtidige utviklingen av 

common law-retten. Magna Carta hang også sammen med den første langsomme 

fremveksten av Parlamentet som lovgiver (endelig avsluttet ca 1300), om enn nettopp denne 

oppgavens spørsmål heller må sees i sammenheng med de kongelige domstolenes store rolle i 

engelsk rettsliv. I det lange løp oppnådde det engelske parlamentet først full 

lovgivningssuverenitet på 1700-tallet (se s. 236 og særlig uttrykkelig s. 299).  

 

Det sentrale grepet i fremstillingen av common law i middelalderen (s. 223-224) er at de 

kongelige domstolene ble etablert med det mål å utvikle en kongelig rett på områder der 

kongemakten kunne sikre kontroll og inntekter. De gode kandidatene vil nevne både de faste 

domstolene i Westminister og reisedommerene. Teknisk skjedde det gjennom utstedelser av 

writs som satte de kongelige domstolene i gang i den enkelte sak. Selv om de kongelige 

domstolene var plassert i Westminster i London innebar en utstrakt bruk av reisedommere at 

hele England ble trukket inn under domstolens innflytelse. De kongelige domstolene hadde  

juryordninger i mange saker. Kongemakten hadde forbløffende stor kontroll over England fra 

1150-tallet av. Det samlede apparat av writs, juryordning, særskilte prosessregler, kongelige 
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domstolers prejudikater og Magna Cartas prinsipper om alles tilgang til rett for domstolene 

fikk senere navnet common law - det som var felles rett for England. Styrken i common law 

fulgte dessuten av at common law-systemet hadde egne utdannelsesinstitusjoner som var nært 

knyttet til praksisfeltet. Universitet og kontinental romersk rett spilte mindre rolle i engelsk 

rettsliv, om enn ikke så mye mindre som det av og til hevdes (s. 224-225).  

 

I overgangen til tidlig nytid (rundt 1500) supplerte både kongemakt og Parlament det engelske 

rettssystemet med nye institusjoner og prosessordninger (s. 225). Av størst betydning var først 

dannelsen av et separat domstolsystem med forankring i kongemaktens kanslerembete, 

uavhengig av common law, kalt Law of Equity. Særlig i Thomas Mores kanslertid (fra 1529) 

ble det fart i institusjonaliseringen av denne domstolen. De to separate systemene varte ved 

frem til 1873 da Parlamentet gjennomførte en omfattende reform av det engelske 

domstolssystemet (s. 225). Men arven fra common law domstolene viste (og ennå viser) seg i 

sterke domstoler med tydelig prejudikatlære. Det skal minnes om at oppgaveteksten ikke spør 

om utviklingen av Equity og tema bør derfor ikke få noen stor plass i besvarelsen, og det bør 

trekkes hvis balansen i besvarelsen ikke er god. Uansett omtales det kortfattet i pensum. 

 

En sentral dimensjon i engelsk rettshistorie som henger sammen med common law’s stilling, 

er Parlamentets rolle i statslivet (se s. 235-237). Som det fremgår av pensum, dreide 

statsrettsdebattene på 1500-1600-tallet seg om legitimitet og grenser for eneveldig statsstyre. 

Særlig angikk de spørsmålet om statlig suverenitet var delelig eller udelelig, altså om hvorvidt 

statsmakten kunne bæres av mer enn ett organ, i praksis kongemakten. Franskmannen Jean 

Bodin var eneveldets fremste teoretiker og fremholdt suverenitetens udelelighet (se inngående 

s. 235-237). I læreboken fremholdes den engelske dommeren, teoretikeren og politikeren 

Edward Coke (1552-1634) som den fremste motstander av enevelde i England. I arbeidet for å 

styrke Parlamentet overfor kongemakten bidro Coke som leder for common law-domstolene 

aktivt med læren om ‘The ancient constitution’. Dette var ideen om at common law hadde 

eksistert i tid før de normanniske kongene og derved hadde egen suverenitet uavhengig av 

kongemakten (s. 236). Dette ledet også til en forankring av Parlamentets vedtak om The 

Petition of Right (1628) (se s. 236) som videreførte Magna Carta som en rettighetskatalog for 

borgere overfor kongemakten og som domstolen måtte anvende som del av common law. 

 

Denne mer pluralistiske statsorganisasjon kan også forklare utviklingen av konstitusjonelle 

former i engelsk statsliv på 1700-tallet.   I læreboken behandles dette enkelte steder. Det ene 

stedet viser hvordan Parlamentets kontroll med statsfinanser førte til en mer positiv holdning 

overfor pengesamfunnet mer allment, som igjen ledet til større tillitt mellom kapitalinteresser 

og statlig aktivitet (s. 249-250). Det andre stedet er omtalen av kontraktsrett i common law 

omkring 1800 (s. 366-368). Der fremgår dels skillene mellom civil law og common law på 

kontraktsrettens område, dels hvordan common law utviklet seg innenfor en sterk merkantil 

kultur og gjorde common law’s kontraktsrett til et instrument for den begynnende industrielle 

revolusjon. Disse poengene kan godt beskrives under oppgave 3, jfr. ovenfor og nedenfor.  
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2. Gi eksempler på forskjeller og likheter mellom engelsk selskapsrett på 1800-tallet og 

kontinentale/nordiske reguleringsformer 

Denne deloppgaven er del av lærebokens kapittel 6.7 om det moderne aksjeselskapet (s. 386-

400). Avsnittene 6.7.1, 6.7.2 og 6.7.3 er av særlig relevans. Fremstillingen er av og til litt 

komplisert og må leses meget nøyaktig for å gi et klart bilde av utviklingen. Mens avsn. 6.7.1 

og 6.7.2 dreier seg mest om den strukturelle historien, er de rettslige særtrekkene stoet sett – 

men ikke helt ut – behandlet i avsn. 7.6.3. To hovedpoeng må forventes at kandidatene trekker 

frem: At aksjeselskapet blir en selvstendig juridisk person, og at konsesjonssystemet avløses 

av normativsystemet. Kandidatene må også forklare hva som ligger i disse begreper. 

 

Bakgrunnen for selskapsrett rundt 1800 var dels arven fra det romerrettslige societas (se også 

s. 145-146, ikke pensum) som var selskap helt uten eget rettssubjekt og som i England stort 

sett gikk under betegnelsen partnership. Dette var åpne handelsselskap med ubegrenset 

heftelse. På den andre ytterkanten fantes de store handelskompaniene, som British East India 

Company (se s. 210-211 og s. 441-443) som i realiteten hadde fått delegert statssuverenitet. 

Selskapsretten over hele Europa var forøvrig preget av at lovgivning om kapitalselskaper 

nærmest var fraværende og at aksjeselskapsformer med begrenset ansvar forutsatte særskilt 

statlig vedtak, i England særskilte Acts of Parlament.  

 

Den første store endringen i europeisk aksjeselskapsrett kom med Code de commerce fra 1807 

(s. 388-389). Loven opererte med flere selskapstyper, herunder aksjeselskapet og 

komandittaksjeselskapet, som begge begrenset akjsonærenes ansvar.  Loven innførte det 

såkalte konsesjonssystem, som forutsatte at aksjeselskaper bare kunne opprettes med 

konsesjon fra statlig kontor som gjorde en prøving av om det var et seriøst foretak eller ikke. 

Så fremt kravene var oppfylt, kunne selskapet registreres. Men dette forutsatte langt mer 

utførlige regler om aksjeselskapets indre organisasjon enn det som fantes. Code de Commerce 

var den den første nyere utførlige europeiske selskapslovgivning og modellen ble videreført 

med den nederlandske handelsloven av 1838 og resipert i mange land (s. 389).  

 

England hang etter i utviklingen av selskapsretten. The Joint Stock Companies Act innførte 

mulighet for om registrering av aksjeselskaper, men hadde ingen regler om begrenset ansvar 

(s. 390). Først  rundt 1850 oppstod en dreining som resulterte i lovgivning om det moderne 

aksjeselskapet, basert på det såkalte normativsystemet: Det vil si fri stiftelsesrett for selskaper 

på grunnlag av en utførlig selskapslovgivning Det krevdes altså ikke individuell prøving. 

Rettslig hadde dette sin bakgrunn i at common law- domstolene var negative til aksjeselskaper 

som stort sett ble assosiert med uhederlig virksomhet (s. 390). Fransk lovgiving representerte 

dessuten en konkurranse gjennom komandittaksjeselskapene (s. 391). I England var det et 

større overskudd av privat kapital enn på kontinentet og større deler av middelklassen ville 

investere, men de rettslige formene for investeringene var ikke sikret med dagjeldende 

lovgivning. Endelig innebar et sterkt gjennomslag av kontraktsfrihet i common law etter 1850 

at forestillinger om fri stiftelsesrett av selskaper uten godkjennelse av staten stod sterkt. Fra 

1855-1856 vedtok Parlamentet lovgiving som tillot aksjeeiere å begrense ansvaret til den 

nominelle verdien av aksjen så fremt dette ble registret etter visse prosedyrer. Dette var 

selskapsformen «limited». Englands modell var den mest liberale i Europa, og utløste en 



6 
 

omfattende resepsjon av engelsk rett i mange land. Følgelig avløste det engelske 

normativsystemet det franske konsesjonssystemet.Sammenlignet med dansk-norsk rett var 

dette også annerledes: Der hersket kontraktsfrihet og en slags fri stiftelsesrett. Regulering 

kunne derfor ses som en innskrenkning av avtalefriheten snarere enn som en rettsdannelse 

som åpnet for ny selskapsorganisering. Ulempen i dansk og norsk selskapsrett var imidlertid 

at det ikke fantes selskapslovgivning av særlig omfang og følgelig oppstod det en rekke 

uklare punkter som fant fortløpende og varierende løsning i rettspraksis (s. 389). I Sverige 

kom det en fransk-inspirert selskapsrett midt i århundret (se her en setning på s. 389). I Norge 

og Danmark ble aksjeselskapene regulert så sent spm hhv 1910 og 1917 (398). Norske 

skipsfartsinteresser er med på å foklare hvorfor Norge så sent kom med selskapsregulerende 

lovgivning (s. 389. 383).  

 

 

3. Besvar kort: På hvilke måter kan Englands rettslige tradisjon ha hatt betydning for 

britenes forhold til EU, og for resultatet av folkeavstemningen i juni i år [2016] om 

fortsatt medlemskap 

Dette delspørsmålet forutsetter at kandidatene selv kommer med refleksjoner. De som har 

interessante og selvstendige kommentarer, må belønnes for det. Tanken med spørsmål 3 er at 

det kan være egnet til å skille mellom kandidatene. Som hovedregel skal svaret på spørsmål 3 

ikke trekke en besvarelse ned, men en god behandling av spørsmålwt kan eventuelt trekke opp. 

Det understrekes at kandidatene blir bedt om å finne mulige sammenhenger mellom 

folkeavstemningsresultatet og rettstradisjonen, evt. rettskulturen, og ikke beskrive andre typer 

forklaringer. De som ikke søker rettslige forklaringer, har med andre ord ikke besvart 

spørsmålet og det må de trekkes for. 

 

En nokså opplagt tanke er å knytte nettopp Common law- tradisjonen til en mer generell 

oppfatning om at England/ Storbritannia har en grunnleggende forskjellig rettskultur fra den 

kontinentaleuropeiske. Av pensum kan se at dette er treffende i noen relasjoner, men slett ikke 

i andre. Pensums vekt på stormaktsrelasjoner (særlig kapittel 7) kan også gi grunnlag for 

kommentarer om Brexit som en siste fase av England som stormakt.  

 

Noen vil vite at Skottland, til tross for at det nå er en del av UK, ikke har noen common-law-

tradisjon, men et rettssystem som i mangt ligner mer på det kontinentaleuropeiske. Skottene 

stemte også med stort flertall "ja" på spørsmålet om å forbli i EU. Det kan nærmest ses som et 

større psykologisk problem for britene å "underordne seg Brussel" enn hva som er tilfelle på 

kontinentet. Denne lange, historiske utenfor Europa-tradisjonen som viser seg i deler av 

rettssystemet kan også ha påvirket britene i juni 2016. I tillegg kan man peke på et 

Storbritannia var den fremste globale imperialistiske aktør, og at det Britiske samveldet 

kanskje stadig står for mange som et reelt alternativ for internasjonalt samarbeid, selv om 

imperiet falt fra hverandre forholdsvis raskt etter 2. verdenskrig og det Britiske samvelde ikke 

har felles rettslige ordninger som EU.  Vi minner sensorene om at det står en god del om 

Storbritannia og England i tilknytning til internasjonal rett i i kapittel 7, bl.a. om EMK (s. 

456-457) og generelt om EU (s. 46o-467).  
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C. 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. Hvis besvarelsen fremstår som 

uferdig eller slurvete, for eksempel med mange skrivefeil (NB! det understrekes at feil som 

typisk skyldes dysleksi ikke skal regnes med), manglende ord, ufullstendige setninger osv ., 

kan den ikke oppnå beste ller best beste karakter. Kandidatene har så god tid at det må kunne 

kreves at de leser grundig gjennom og retter opp språkfeil i sin egen besvarelse før den sendes 

inn, Med hensyn til disposisjonen er minstekravet at kandidatene følger sin egen plan for 

fremstillingen. Det er fullt akseptabelt å velge en annen rekkefølge på stoffet enn den som 

måtte fremgår av læreboken, så fremt disposisjonen er hensiktsmessig og fremstillingen har 

en indre logikk. Som nevnt innledningsvis er den foreliggende oppgaven tydelig delt i tre 

sørsmål, og det er vanskelig å tenke seg en alternativ oppdeling av stoffet. Men her må hver 

besvarelse vurderes konkret, ut fra innhold og form.  

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. Mange studenter 

henviser til Dag Michalsens forelesninger som kilde. Disse er podcastet og ligger på fagets 

semsterside. Vi godtar henvisning til forelesningene i dette semesteret, men det bør vurderes 

om vi fra neste semester skal informere studentene om at det bare er henvisninger til skriftlige 

kilder som gjelder. 

Oslo, 20/2 2017 

Dag Michalsen 

Marit Halvorsen 

 

 

 

 

 

 

 


