
  

Kurs i rettshistorie, 3. studieår, JUS 3220, vår 2018  

Med Geir Heivoll, Bård Tuseth og Lars Magnus Bergh  

  

A. Opplegg  

Kursene tilbyr temabasert undervisning. De skal være et supplement til de kronologisk disponerte 

forelesningene. Temaene på kurset er nettopp ikke kronologisk ordnet, men gjennomgående og 

innbyr derfor til å repetere pensum uavhengig av lærebokens kapittelinndeling og kronologi. 

Temaene representerer fagets kjernebegreper. Ettersom det går ca. en uke mellom forelesninger og 

kurs, kan studentene bruke kursdagenes temaer aktivt ved lesing av læreboken, gjennom å løse de 

oppgitte oppgavetekstene. Disse oppgavene er formulert etter samme grunntanker som 

eksamensoppgavene, og er derfor meget relevante for eksamenslesing. Kursopplegget dekker hele 

lærestoffet.  

  

Hvert tema har fått en time. Kursene skal være diskusjonspregede og kurslederne vil ikke holde 

forelesninger. Nedenfor presenteres et par mulige oppgaver under hvert tema, som eksempler på 

hvordan stoffet kan settes sammen på ulike måter. Det mest sentrale lærestoffet knyttet til 

oppgavetekstene er listet opp under hovedtema. Tanken er at det kan være en hjelp under lesingen. 

På kurset vil vi diskutere en eller flere av disse oppgavetekstene, og utforske hvordan de eventuelt 

kan besvares.  

  

Kursene forutsetter at studentene forbereder seg til hvert tema. Vi oppfordrer kursdeltakere til å 

organisere seg i kollokvier som forbereder seg sammen. Også under kursene vil det bli organisert i 

samtalegrupper. Vi oppfordrer også alle til å arbeide frem spørsmål i de enkelte emnene som så 

kan diskuteres i plenum. Spørsmål kan også sendes på epost til kurslederne på forhånd.  

  

B. Syv temaer under kurset (delt etter timer)  

Dag 1  

1 time: Introduksjon og råd ved oppgaveskriving osv.  

Hva er akademisk skriving? Hvordan henviser man til kildene som benyttes?  

  

2 time: Suverenitet  

(Pensum, Se Læreboka særlig kap. 4.2, 4.3, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4.)  

Oppgave 1:  

Om suverenitetsbegrepet: Redegjør for forskjellen(e) mellom delelig og udelelig suverenitet.  

Oppgave 2:  

Diskuter suverenitetsforståelsens betydning for den europeiske kolonialisering fra ca. 1500 til ca. 

1900 – særlig eksemplifisert ved Britisk India.  

  

Dag 2  

3 time: Forfatning  

(Se Læreboka særlig kap. 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.4.)  

Oppgave 1:  

Gi en fremstilling av det moderne forfatningsbegrepet slik det fremstår etter 1776  

Oppgave 2:  

Redegjør for den globale forfatningsutviklingen, 1776-1914  

  

4. time: Menneskerettigheter  

(Se Læreboka særlig kap. 4.3.1, 5.1, 5.2, 5.6.1, 6.1, 7.3.)  



 

Oppgave 1:  

Skisser hovedtrekkene ved de moderne menneskerettighetenes materielle innhold fram til 1815. 

Oppgave 2:  

I hvilken grad er menneskerettigheter en forlengelse av naturettstenkningen?  

Oppgave 3:  

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

  

Dag 3  

5. time: Kontrakt  

(Se Læreboka særlig kap. 3.3, 3.4, 3.5, 4.3.2, 4.3.3, 6.3, 6.9, 7.4.2.)  

Oppgave 1:  

Forklar sammenhengen mellom idéen om samfunnskontrakten og den samtidige alminnelige 

kontraktsteori.  

Oppgave 2:  

Sammenlign kontraktsretten i common law og civil law-systemene  

  

6. time: Selskapsdannelse og Juridiske personer  

(Se Læreboka særlig kap. 3.5.2, 4.2.7, 5.2.5, 6.7, 6.8, 7.4.2)  

Oppgave 1:  

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

norske aksjeselskapsloven av 1910 skal kort omtales.  

Oppgave 2:  

Redegjør for trust- og kartellovgivningen fra ca. 1890.  

  

Dag 4  

7. time: Lovgivning og privatrettskodifikasjoner  

(Se Læreboka særlig kap. 3.1, 3.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.4.2.)  

Oppgave 1:  

Gjør rede for bakgrunnen, karakter og betydningen av kong Magnus Lagabøters Landslov 1274 

– 1276.  

Oppgave 2:  

Gjør rede for Grunnlovens § 94 og kodifikasjonsarbeidet i Norge, også i europeisk sammenheng.  

Oppgave 3:  

Gjør rede for familie- og arverettsregler i kanonisk rett og i europeisk 1800-talls rett, og pek på 

likheter og forskjeller.  

  

8. time: Rettens internasjonalisering og internasjonale rettsordninger  

(Se Læreboka gjennomgående bl.a. kap. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 5.4, 6.1.1 + hele kapittel 7)  

Oppgave 1:  

Gjør rede for likheter og forskjeller mellom kanonisk rett og islamsk rett.  

Oppgave 2:  

Skisser hovedtrekkene ved den europeiske unions rettshistorie.  

Oppgave 3:  

Var høy- og senmiddealderens rett internasjonal, og i så fall på hvilken måte?  

  


