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Erik Boe
vil holde innledning under titelen

Eksistens og innhold i normer for tolking av rettsregler
Innledningen holdes på bakgrunn av Boes nye bok Rettskildelære under debatt (2012), særlig kapittel 1, 2, 10,
18.6-18.7 og 19, og vil konsentrere seg om følgende spørsmål:
Er rettskildefremstillinger og rettskildelæren deskriptiv, normativ eller begge deler? Eksisterer det utelukkende
sosiale normer for hvordan rettsregler skal tolkes, eller bestemmer rettslige metanormer hvordan tolkingen
skal skje? Hvem er med på å gi innhold til rettskildenormene, og hvordan kan høyesterettsdommer kritiseres
hvis Høyesterett er hovedopphav til rettskildenormene? Boe vil ta stilling til omstridte spørsmål så som
hvorvidt ‘Eckhoffs avveiningsmodell’ ikke lenger er dekkende, og om den er blitt stadig mer avleggs etter
hvert som internasjonaliseringen slår inn. Legges det mindre vekt på tekstorienterte tolkingsstandpunkter enn
rettskildenormene forutsetter? Blir det lagt større vekt på argumentbærere fremfor på innholdsargumenter og
prinsipporienterte standpunkter enn rettskildenormene forutsetter? I den grad tiden tillater det, diskuteres
også om ‘myke’ rettskildefaktorer, som forvaltningspraksis og lovens etterarbeider, er uten betydning for
enhver rettsanvender, det vil si for så vel forvaltningen som for Høyesterett.
Erik Magnus Boe er professor i rettsvidenskap ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
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Forberedt kommentar ved Thomas Frøberg
* * *
OBS! Merk at Julemøtet i år finner sted i Juridisk eksamenssal, Urbygningen. Møtet arrangeres i
samarbeid med Institutt for Offentlig Rett. Det blir servering av mat og drikke.
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Dagsorden:
1: Foreningssaker
2: Faglig program
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