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Oppgaveteksten 

Oppgaveteksten lyder slik: 

Gjør rede for og drøft utviklingen i rettspraksis når det gjelder de selskapsrettslige 

spørsmålene knyttet til styresamtykke for aksjeerverv. 

Læringskravene og litteratursituasjonen 

Læringskravene stiller krav om «god forståelse» for oppgavens tema: 

• God forståelse av den rettslige reguleringen av omsetning av aksjer, av 

omsetningsbegrensninger og av utøvelse av stemmerett knyttet til aksjer. 

Studenter i selskapsrett valgfag har en forbedret læringssituasjon sammenlignet med tidligere år, 

fordi hovedboken, Mads Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 2006, endelig har 

blitt oppdatert. Det er kun den oppdaterte versjonen: Andenæs, Mads Henry, Christoffersen, 

Margrethe Buskerud og Andenæs, Ole: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 3. utg., Oslo 2017, 

som er oppgitt som hovedlitteratur for i vår, altså uten alternativ å bruke 2006-versjonen.   

Det må kunne forutsettes at studentene har lest den nye utgaven av hovedboken. Styresamtykke for 

aksjeerverv er behandlet i kapittel 16.  

Se nærmere om læringskrav og litteratur her: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5801/v17/pensumliste/index.html 

Forelesningene 

Forelesningene er ikke obligatoriske. Forelesningene har imidlertid vært lett tilgjengelige, ved at alle 

er podcastet. Vi kan ikke forutsette ved bedømmelsen at alle studentene har fulgt forelesningene.  

På forelesningene har reglene om omsetning av aksjer, inkludert styresamtykke, vært gjennomgått. 

Reglene har blitt satt inn i den større selskapsrettslige sammenheng, og de to sentrale 

høyesterettsdommene Rt. 1999 s. 1682 (AS Østlendingen) og Rt. 2013 s. 241 (Stangeskovene) om 

styresamtykke har vært gjennomgått og drøftet. Jeg har også kort gjennomgått Rt. 2008 s. 298 

(Halden Arbeiderblad), hvor Høyesterett la til grunn at reglene om samtykkekrav gjaldt også i et 

tilfelle hvor en aksjeeier utøver vedtektsfestet forkjøpsrett. Disse tre dommene er også omtalt i 

hovedboken.  

På forelesningen har jeg også snakket om, men ikke gjennomgått i detalj, LB-2015-17110, som er en 

etterfølgende erstatningssak etter Stangeskovene, hvor styremedlemmene som hadde forvaltet 

ordningen ble erstatningsansvarlige overfor aksjonæren som var holdt utenfor formidlingsordningen. 
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Vi har også diskutert denne saken på et treff før eksamen med studentene hvor tidligere 

eksamensbesvarelser ble gjennomgått (domsanalyse av LB-2015-17110 var eksamensoppgave på 

utsatt eksamen i fjor), men det var kun et begrenset antall studenter som var til stede da (også dette 

ble imidlertid podcastet). Det er også en annen etterfølgende sak etter Stangeskovene: LB-2015-

16484, som gjelder en sak mot tre styremedlemmer som ble i dømt til å erstatte selskapets utgifter 

til gransking av styrets praksis mv. i forbindelse med formidling av og samtykke til erverv av 

selskapets aksjer. To av styremedlemmene ble i tillegg dømt til å erstatte selskapets utgifter i 

forbindelse med behandlingen av granskingsbegjæringen ved domstolene og i forbindelse med 

domstolenes behandling av tvist om samtykke til et aksjeerverv høsten 2010. Denne andre saken 

nevnte jeg på treffet før eksamen, uten at vi gikk nærmere inn på saken. Ingen av 

lagmannsrettssakene ser ut til å være nevnt i hovedboken. 

Jeg har brukt en del tid i forelesningsserien på betydningen av selskapsinteressen som kjernen i 

styrets plikt, hvor jeg har en bredere tilnærming enn det som ofte har vært vanlig i norsk 

selskapslitteratur. Ivaretagelsen av det konkrete selskapets interesse (som også kan sees på som en 

operasjonalisering av den mer abstrakte, generelt anvendelige selskapsinteressen), har vært 

diskutert i tilknytning til saklighetskravet i Østlendingen og Stangeskovene. 

Vurdering av besvarelsene 

Studentene har kun hatt fire timer til disposisjon, slik at man ikke kan forvente en inngående analyse. 

Sensorene bes ta hensyn til dette, og vise betydelig romslighet med hensyn til hvordan besvarelsene 

legges opp. Oppgavens ordlyd ber om en redegjørelse for og drøftelse av utviklingen i rettspraksis, og 

en naturlig tilnærming er da å legge mest vekst på rettspraksis, og trekke inn lovbestemmelsene i 

dette. Det er imidlertid like forsvarlig å ta utgangspunkt i lovens bestemmelser om styresamtykke, og 

trekke inn utviklingen i rettspraksis inn i redegjørelse for og drøftelse av lovens bestemmelser.  

I aksjeloven er som kjent styresamtykke utgangspunktet, om ikke annet er bestemt i vedtektene, 

mens det er motsatt i allmennaksjeloven. Det vil være naturlig om besvarelsene konsentrerer seg om 

aksjeloven, da det også er der det har vært mest rettspraksis. Om besvarelsene i det hele tatt sier 

noe om dette, eller kun konsentrerer seg om å drøfte utviklingen i den rettspraksis de husker, må 

være helt opp til kandidatene. Som sensorene er kjent med, har ikke kandidatene med seg 

domssamling, så alt som skrives om rettspraksis gjøres etter hukommelsen. Det bør derfor vises 

betydelig romslighet med feil eller unøyaktigheter i årstall, navn eller saksforhold. Det viktige er at de 

får frem utviklingen som har vært i rettspraksis og greier å drøfte den i lys av de selskapsrettslige 

reglene.  

Det må kunne forventes at kandidatene redegjør for de to mest kjente høyesterettsdommene, som 

omtales i læreboken og som vi også har gjennomgått på forelesning, dvs. Rt. 1999 s. 1682 (AS 

Østlendingen) og Rt. 2013 s. 241 (Stangeskovene). En naturlig kjerne her er saklighetskravet, og en 

god kandidat vil kunne skrive en del om dette spørsmålet. Om dette behandles kort, men skjønnsomt, 

samtidig som oppgavens tema settes inn i en større selskapsrettslig sammenheng, må det også være 

forsvarlig.  

Nært knyttet til saklighetskravet er spørsmålet om hva som vil være i selskapets interesse. 

Stangeskovsakene (inkludert oppfølgning i lagmannsrettssaken LB-2015-17110), gir et utgangspunkt 

for å si noe om styrets ansvar for å ivareta selskapets interesse, og at det ikke er tilstrekkelig å se hen 



til hva majoriteten på generalforsamlingen har bestemt for å fastslå hva det er. Som nevnt har jeg 

snakket mye på forelesningene om selskapsinteressen, med en bredere tilnærming enn det som er 

vanlig i norsk selskapsrettslitteratur, så det bør vises betydelig romslighet om kandidatene uttaler seg 

om selskapsinteressen i tråd med dette.  

Det er et pluss om kandidatene nevner noe om oppfølgningen av Stangeskovene i lagmannsretten, 

men det skal ikke trekkes om de ikke er kjent med disse. Om kandidatene har med 

lagmannsrettsdommer og samtidig også drøfter rettskildeverdien av disse, er det fint, men altså ikke 

noe krav. Det samme gjelder for eldre rettspraksis.  

Andre spørsmål som kan drøftes inkluderer spørsmålet om domstolenes prøvingsintensitet, og 

domstolenes tolkning av vedtekter. Det er også fint om det trekkes inn annen rettspraksis om 

tolkning av vedtekter, så lenge det ikke går på bekostning av drøftelsen av styresamtykke.  

Oppgaven er ikke ment å legge opp til en drøftelse av rettsvirkning av samtykkenektelse (Andenæs 

m.fl. kap 17), men om noen kandidater skulle si noe om dette, eventuelt i lys av 

lagmannsrettsdommene som etterfulgte Stangeskovene-saken i Høyesterett, er det selvfølgelig fint, 

og kan gi uttelling om det gjøres på en god måte. 

Det er fint om kandidatene nevner Rt. 2008 s. 298 (Halden Arbeiderblad), men det bør ikke trekkes 

om denne ikke er med. 

Det er fint og bør gi et pluss om besvarelsene på en god måte setter reglene om styresamtykke inn i 

en større selskapsrettslig sammenheng, men det skal ikke trekkes for det om det ikke gjøres, da 

oppgaven ikke direkte spør etter det. Dersom besvarelsene settes inn i en større selskapsrettslig 

sammenheng, kan det være naturlig å begynne med utgangspunktet om aksjenes omsettelighet og 

likebehandling av aksjonærer, og gjerne også forklare hvorfor aksjelovene har motsatt tilnærming for 

styresamtykke for ASA og AS, og hvilke formål, hensyn og interesser som gjør seg gjeldende. Dersom 

dette gjøres på en god måte, kan det gi uttelling, men det bør som nevnt ikke trekkes om dette 

mangler helt eller delvis.  

Som alltid bør besvarelsene vurderes ut fra kandidatens forståelse av oppgaven (så lenge den i 

utgangspunktet er noenlunde forsvarlig) og det bør legges større vekt på å vurdere hva kandidatene 

har tatt med og kvaliteten av drøftelsene av dette, enn det som ikke er tatt med.  
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