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Privatrettssymposiet 2020 

Institutt for privatretts nyttårssymposium 
9. og 10. januar 2020 

 
Invitasjon til studenter 

 
Institutt for Privatrett arrangerer nyttårssymposium 9.-10. Januar 2020, og inviterer alle 
studenter med interesse for formuerett og rettskildespørsmål til å delta på to av Symposiets 
mest sentrale sesjoner, Åpningssesjonen og Hagstrøms minneforelesning. Velkommen! 

 
Velkommen! 

PROGRAM 
TORSDAG 9. JANUAR 2020 
 
10.15-12.00 Plenumssesjon, Gamle Festsal 
 

Åpning av symposiet  
Instituttleder John Asland, Ifp 

 
Rettsdannelse på formuerettens område – «samspillsmodellen» 
under lupen 
 
Rettsdannelsen på formuerettens område har siden år 1900 skjedd som 
et samspill mellom lovgiver, domstoler og rettsvitenskap. Lovgiver har 
tradisjonelt spilt en tilbaketrukket rolle, mens rettsutvikling ofte har 
skjedd «organisk», gjennom rettspraksis og systematiserende 
teoribidrag. Lovgiver har stilltiende samtykket eller unntaksvis 
kodifisert rettsutviklingen de øvrige aktører stod for.  Dette samspillet 
fungerte godt i forrige århundre, men står nå overfor nye rammer og 
utfordringer. Vi spør om den tradisjonelle samspillsmodellen fungerer i 
en tid med internasjonal påvirkning, spesialisering og en splittet og 
mangfoldig rettsvitenskap. 

 
I panelet er representanter fra alle tre aktørgrupper 

 
1. Innledning (15 min) 

lagdommer dr. juris Bjarte Askeland, Gulating  
 

2. Lovgivers rolle  
Hvordan kan organisk, harmonisk rettsutvikling og 
lovgiverpassivitet forenes med at privatretten «invaderes» av 
internasjonal rett, særlig EUs rettsakter? Hva er lovgivers rolle 
på privatrettens område anno 2020? 
Innleder: avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementet,   
                   Lovavdelingen 
Kommentar: professor Inger Ørstavik, Ifp 
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3. Domstolenes og rettsvitenskapens rolle 

Kan rettsvitenskapen som før veilede domstolene og 
rettsutviklingen, i internasjonaliseringens og splittelsens tid? 
Hva er domstolenes og rettsvitenskapens rolle på privatrettens 
område anno 2020? 
Innleder: høyesterettsdommer Arne Ringnes 
Innleder: professor Johan Giertsen, UiB 
 

4. Avsluttende refleksjoner 
professor emeritus Kåre Lilleholt, Ifp 

 
Ordstyrer: lagdommer dr. juris Bjarte Askeland, Gulating 

 
 

FREDAG 10. JANUAR 2020 
 
 
11.30-12.30 Plenumssesjon, Gamle festsal  

Hagstrøms minneforelesning 
 

«Den forsvunne lovgjevaren. Om behovet for lovgjeving i den 
sentrale privatretten» 

 
professor emeritus Kåre Lilleholt, Ifp  

 
Mer informasjon om Symposiet finner du her: 
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymp
osiet/2020/10-01-2019.html 
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