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Kjetil Skjerve
vil holde innledning med utgangspunkt i sin avhandling

Slutning fra lovtekst – Rettsteoretiske spørsmål knyttet til
den språklige tolkingen av lovtekster
Språklig tolking av lovtekster er en av jussens kjerneaktiviteter. Likevel har temaet blitt lite behandlet i nyere
norsk rettsteori. I sin nylig innleverte doktoravhandling bruker møteinnlederen filosofiske verktøy i et forsøk
på å besvare spørsmål som rettskildelitteraturen enten har latt stå ubesvarte, eller tatt stilling til uten
tilfredsstillende problematisering eller underbygging. Det dreier seg dels om utfordringer som rettsanvendere
står overfor i møte med rettskildefaktoren lovtekst. Her bidrar Skjerve blant annet med en presisering av
normen om at lovtekster skal tolkes i tråd med alminnelig språklig forståelse, samt med en analyse av årsakene til
språklig uklarhet i lovtekster. Skjerve problematiserer også forutsetningene for i det hele tatt å skille ut den
språklige tolkingen av lovtekst som et avgrenset element i rettsanvendelsen. Forestillingen om en rent språklig
tolking av lovtekster forutsetter at det finnes objektive fakta om hva en lovtekst sier. Den forutsetter også et
bestemt syn på forholdet mellom tolking av deler og tolking av helhet.
Kjetil Skjerve leverte våren 2012 sin doktoravhandling ved Juridisk fakultet i Bergen. Skjerve har sin
utdanningsbakgrunn i analytisk språkfilosofi. For tiden er han tilsatt som forsker ved Juridisk fakultet, UiB, på
et prosjekt som omhandler rettsvitenskap, biomedisin og tverrvitenskapelig forskningsmetodikk.
* * *

Forberedt kommentar ved Alf Petter Høgberg
* * *
OBS! Merk at Sommermøtet 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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