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Privatrettssymposiet 2019
Institutt for privatretts nyttårssymposium 

10. og 11. januar 2019

Invitasjon til studenter 

Institutt for Privatrett arrangerer nyttårssymposium 10.-11. Januar 2019, og inviterer alle 
studenter med interesse for formuerett til å delta på to av Symposiets mest sentrale sesjoner, 
Åpningssesjonen og Hagstrøms minneforelesning. Sesjonene er særlig aktuelle for studenter på 
tredje studieår. Etter åpningssesjonen på torsdag, stiller Kåre Lilleholt, Ola Mestad og Marte 
Eidsand Kjørven til ettersnakk med studentene. Velkommen!  

Velkommen! 
PROGRAM 
TORSDAG 10. JANUAR 2019 

10.15-12.00 Plenumssesjon, Gamle Festsal 

Åpning av symposiet  
Dekan Dag Michalsen (Det juridiske fakultet) 

Hvordan former domstolene formueretten? 
De øverste domstolene har en sentral rolle i utviklingen av formueretten. 
Bør deres tilnærming til formuerettslige spørsmål være prinsipiell eller 
pragmatisk? Hvordan håndterer norsk, svensk og dansk høyesterett 
metodiske spørsmål i formueretten? Tre av Nordens ledende jurister 
samtaler om spørsmålene med utgangspunkt i nyere skandinaviske 
høyesterettsavgjørelser. 

Panel: Justitieråd Svante Johansson (Högsta Domstolen, Sverige), 
Høyesterettsdommer Ingvald Falch (Norges Høyesterett) og professor 
Vibe Ulfbeck (Københavns Universitet). 
Ordstyrer: professor Ola Mestad (NifS) 

12.00-12.30 Ettersnakk for studentene
Kåre Lilleholt, Ola Mestad og Marte Eidsand Kjørven møter studentene 
for å diskutere hvilken betydning spørsmålene har for studier i 
obligasjonsrett. Detter er et tilbud som særlig studenter på tredje 
studieår bør gripe! 

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/hvordan-former-domstolene-formueretten.html
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FREDAG 11. JANUAR 2019 

11.30-12.30 Plenumssesjon, Gamle festsal 
Hagstrøms minneforelesning 

Avtaleloven § 36: En lille lovreform med vidtrækkende 
konsekvenser for nordisk avtalerett 
Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet) 

Forelesningen gir deg som student innsikt i en av formuerettens helt 
sentrale diskusjoner, og er en sjelden anledning til å bli introdusert til en 
av Nordens ledende professorer innen formuerett. 

Viggo Hagstrøm var professor ved Institutt for privatrett inntil sin død i 
2013. Hagstrøm etterlater seg en stor rettsvitenskapelig arv. Hvert år 
inviteres en anerkjent jurist til å holde minneforelesningen. I 2018 ble 
minneforelesningen holdt av høyesterettsdommer Johnny Herre (Högsta 
Domstolen, Sverige). 

Mer informasjon om Symposiet finner du her: 
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymp
osiet/2019/10-01-2019.html 

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/10-01-2019.html
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/10-01-2019.html
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/viggo-hagstrom-minnesforelesning-11-januar-2019-mads-bryde-andersen.pdf

