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Juridisk metode

• Hva er juridisk metode?

• Hva bygger kunnskap om juridisk metode 
på? 

• Systematisering av kunnskap om juridisk 
metode

• Normer og juridisk metode

• Om rettskildafaktorer

• Kort om forelesningsopplegget

Oversikt over 
forelesningen:



Hva er juridisk metode?

Metode 
for hva?

Metode for å 
identifisere 

hvilke 
rettsnormer som 

gjelder

Metode for å ta 
stilling til 

enkelttilfeller 
som dommer

Metode for å 
argumentere 
som advokat

Metode for å 
begrunne 

offentligrettslieg
vedtak

Metode for å 
foreta 

akademiske 
analyser av 

rettsspørsmål

Metode for å 
fastlegge faktum



Juridisk metode –ferdighet eller fag?

www.kahoot.it



Juridisk metode –ferdighet eller fag?

• Metode for hva og for hvem?

• Oppøvet dyktighet eller noe det er mulig å ha teoretisk
kunnskap om?

• Verdinøytral eller verdiladet? 

Hva er juridisk 
metode?

• «Gjør som jurister gjør» og/eller lese om teorier, begreper 
og normer?  

Hvordan lære seg 
juridisk metode?

• Hva bygger kunnskapen om juridisk metode på?

• Hvordan etterprøve kunnskap om juridisk metode?

• Hvordan systematisere kunnskap om juridisk metode?

Hvis juridisk metode 
er et teoretisk 
kunnskapsfag….



Hva bygger kunnskap om juridisk 
metode på? 

• «metodelov» (Vedtak)

• Universelle prinsipper for god 
juridisk metode (Naturrett)

• Den fremgangsmåten jurister i
et rettsystem stort sett er
enige om (Praksis/konsensus)

Hva 
bygger 
juridisk 
metode 

på? 
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Hva bygger kunnskap om juridisk 
metode på? 

• Metode for å identifiserer hvilke 
generelle rettsnormer som gjelder 
(akademikere) 

• Metode for å løse rettsspørsmål i en 
rettstvist (dommere)

• Metode for å argumentere for en side  
(advokater)

• Metode for å begrunne enkeltvedtak 
(embetsmenn)

Den 
fremgangsmåte 

(metode) jurister 
i det norske 

rettssystemet 
stort sett er 

enige om 
avhenger av 
juristrollen  
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Hva bygger juridisk metode på?

• Intervjue dommere

• Foreta statistiske analyser av 
avgjørelsesresultat og andre faktorer

• Forsøke å anta hva som har vært 
utslagsgivende for  dommernes 
overveielser (psykologisering)

• Analysere hvordan rettsavgjørelser
begrunnes

• Andre kilder?

Hvordan få 
innsikt i hvilken 
fremgangsmåte  

domstolene 
stort sett 

benytter for å 
ta stilling til 

rettsspørsmål? 
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Hva bygger juridisk metode på?

•Empirisk spørsmål –
avhenger av hvilke
argumentasjonsmønstre
vi finner i
rettsavgjørelsene

Er det enighet 
om hvordan 
domstolene 
begrunner 

standpunkt til 
rettsspørsmål?



Hvordan systematisere kunnskap om 
juridisk metode?

Kunnskap kan 
systematiseres på 
forskjellig måter 

gjennom ulike sett 
av begreper

Formelt eller materielt 
legalitetsprinsipp

Hensiktsmessige  
begreper for å forstå 

hva jurister gjør?

Normer, verdier, retorikk, 
sosiale faktorer (bakgrunn, 
politisk preferanser osv.)?

Begrepenes 
hensiktsmessighet 
vil blant annet bero 

på formålet

Formålet med kunnskap 
om juridisk metode?

•Opplæring av juridiske studenter?

•Korrektiv til feil rettsanvendelse?

•Mest mulig realistisk kartlegging av 
juristers maktutøvelse?

•Andre?



Hvordan systematisere kunnskap om 
juridisk metode?

Juridisk metode 
presenteres ofte 
som normstyrt

De fleste jurister 
føler seg «bundet av 

visse normer som 
kalles 

rettskildeprinsipper»

Kan juristers 
metode  være 

utslag av noe annet 
enn normer? 

?









Nærmere om rettskildeprinsipper

• Hva er det rettskildeprinsippene styrer?

• Hva menes med at rettskildeprinsippene er 
normer? 

• Hvordan ta stilling til om rettskildeprinsippene 
er gyldige?



Rettskildeprinsipper forstått som 
normer om rettskildefaktorer

• Rettskildefaktor
– Hvilke typer argumenter er 

det relevant å bygge for 
jurister begrunnelse?
• Lovtekst

• Forarbeider

• Rettspraksis

• Internasjonal rett

• Reelle hensyn

• Mv.

– Hvilke slutninger kan 
trekkes fra faktorene?

– Hvilken vekt har faktorene?



Hva menes med at 
rettskildeprinsippene er normer? 

• Forskjell på normative og deskriptive 
utsagn

• Reaksjonskriteriet

• Normative utsagn definert gjennom 
typetilfeller (pliktutsagn, 
kompetanseutsagn og 
kvalifikasjonsutsagn) 

• Normers virkelighetstilknytning

• Normative utsagn meningsinnhold

Kort 
tilbakeblikk 

på 
normteori



Hva menes med at 
rettskildeprinsippene er normer? 

•Hvordan kategorisere situasjoner 
hvor HR bryter med 
rettskildeprinsipper? 

• Kan rettskildeprinsippene
kategoriseres som plikt, 
kompetanse eller 
kvalifikasjonsutsagn?

Kategorisering av  
utsagn om 

rettskildeprinsipper 
som deskriptive 
eller normative 

utsagn?  



Hvordan kategorisere 
rettskildenormer?

• Internaliserte juristnormer?

• Internaliserte normer i samfunnet ?

• Grunnleggende rasjonalitet uavhengig av 
tid/sted? 

• Annet eksistensgrunnlag?

Virkelighetstilknytning?

• Kvalfikasjonsnormer: Normer om relevans

• Pliktnormer: Slutnings- og vektnormer

• Kompetansenormer: Har noen kompetanse til å 
fastsette bindende rettskildelære?

• Stort sett avveiningsnormer og retningslinjer

Meningsinnhold?



Nærmere om rettskildeprinsippenes 
gyldighet

• Norm som gyldig grunn for 
handling 

• Hva er gyldige grunner for 
det vi gjør som 
privatpersoner?

• Fartsgrenser, 
kurspåmelding og løfter

Hvordan vite om 
rettskildeprinsippene 

gjelder? 



Hva er gyldige grunner for våre 
handlinger?

• www.kahoot.it

http://www.kahoot.it/


Grunnlaget for aksept av 
rettskildeprinsippene 

(virkelighetstilknytning)

Hvorfor akseptere rettskildenormene 
som gyldige grunner for det man gjør 

som jurist?

Prinsippene aksepteres uten 
ytterligere begrunnelse? 

Følger bare med det å være jurist i 
rettssystemet - uansett prinsippenes 

innhold og konsekvenser ?

Prinsippenes innhold og 
konsekvenser aksepteres fordi de er 

uttrykk for maktutøvelse som kan 
begrunnes



Former for begrunnelse av akseptert 
maktutøvelse (autoritet)

Autoritet forstått som akseptert makt 

Sterk forstand: Begrunnelse av makt 
fortjener moralsk anerkjennelse

Svak forstand: Begrunnelse av makt er 
uavhengig av moralsk anerkjennelse

(men ikke nødvendigvis plikt til lydighet
- hvis uenig kan man slutte som

dommer/jurist)



Begrunnelse av maktutøvelse og 
relevante rettskildefaktorer

• Praksis 

• Vedtak 

• Rimelighet/rasjonalitet

Former for 
begrunnelse av 
rettsavgjørelser  
som aksepteres

• Fortjener begrunnelsene moralsk 
anerkjennelse?

• Moralfilosofi og 
rettspositivismedebatt 

Har begrunnelsene 
for rettsavgjørelser 
autoritet i svak eller 

sterk forstand?



Praksis

• Myndigheters praksis: Statspraksis (nasjonalt og internasjonalt), 
forvaltningspraksis, rettspraksis

• Privates praksis: Lokale sedvaner, handelskutymer mv. Former for praksis

•Langvarig og entydig praksis, tradisjon, vane eller 
adferdsmønstre

•Uttrykte rettsoppfatninger (opinio juris)

•Rimelighet (?)

Krav til  
rettsskapende 

praksis (sedvanerett)

•Sedvanerett som uttrykk for folks oppfatning av det rette, på
samme måte som oppfatninger om språk , tradisjon, vaner mv. 

•Sedvanerett som kilde til «folkets egentlig vilje»?

•Praksis forandres i takt med folkets praktiske behov

Begrunnelse for 
autoritet



Vedtak

• Vedtak innenfor Grunnlovens rammer: Generelle og 
individuelle vedtak

• Vedtak innenfor folkerettens rammer: Internasjonale 
traktater mv. 

Vedtaksformer

• Konstitusjonelle statsmakter (Stortinget, Regjering, 
Høyesterett)

• Forvaltningsorganer, komiteer mv.

• Regionale og internasjonale organisasjoner 

Vedtaksorganer 
(kilder)

• Prosess: Grunnlovens rammer, demokrati mv.  

• Innhold:  Koordinering, effektivitet, kodifisering av tradisjon 
og samsvar med grunnleggende normer

Begrunnelser for 
autoritet



Rimelighet/rasjonalitet

• Konkret rimelighet (Aristoteles), abstrakt rettferdighet 
(Kant)

• Naturrett, sakens natur, reelle hensyn, prinsipper

Former for 
rimelighet/rasjonalitet

• Filosofisk teori, rettsfølelse, fellestrekk i rettssystemet mv.  
Kilde til rimelighets og 

rasjonalitetsoppfatninger

• Lex inusta non est lex

• Rimelighet/rasjonalitet nødvendig element i fortolkning og 
anvendelse av generelle normer

• Mv. 

Begrunnelse for autoritet



Oversikt over forelesningsserien

• 16. jan. 10:15–12:00 Introduksjon, C. C. Eriksen

• 18. jan. 10:15–12:00 Lovtekst, M. Emberland

• 12. feb. 08:15–10:00 Rettspraksis, A. P. Høgberg

• 13. feb. 08:15–10:00 Internasjonal rett, M. Emberland

• 15. feb. 08:15–10:00 Forvaltningspraksis, C. C. Eriksen

• 27. feb. 10:15–12:00 Rettslig prinsippargumentasjon, T. Frøberg

• 1. mar. 10:15–12:00 Fakta og juss, A. Løvlie

• 6. mar. 08:15–10:00 Å utfordre Eckhoff: Kjønnsperspektiver i rettsvitenskap, I. Ikdahl

• 8. mar. 08:15–10:00 Harmonisering og motstrid, B. M. Høgberg

• 23. apr. 10:15–12:00 Manuduksjoner


