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Indledning 

I dette kapitel kan du læse om juridisk metode. Ordet stammer oprindeligt fra det græske ord 

”methodos”, som betyder ”vej” eller ”det at gå noget efter”, altså en systematisk og fastlagt 

fremgangsmåde som anvendes når et arbejde skal udføres eller et problem løses 

Ved juridisk metode forstås derfor den fremgangsmåde, som domstolene, advokater, jurister og 

enhver anden, der skal tage stilling til et forelagt konkret juridisk problem, anvender for at finde den 

rigtige løsning, juridisk set, på et juridisk problem. 

Metoden består for det første af en beskrivelse og identifikation af de retskilder, som gyldigt kan 

inddrages i en juridisk argumentation; for det andet af læren om, hvordan retskilderne fortolkes. 

Den juridiske metode indeholder væsentlige elementer af vurdering og skøn og er derfor mindre 

eksakt end de metoder, der anvendes inden for mange andre fagområder. 

Juridisk metode handler om at tage kvalificerede valg og om forståelsen af faktum (sagens faktiske 

omstændigheder) og jus (de relevante retsregler m.v. og den rigtig forståelse af disse) samt at kunne 

foretage en tilstrækkelig kvalificeret subsumption1 (henførelse/rets anvendelse) af faktum under jus, 

der giver det rigtige juridiske resultat.  

Grundstrukturen i juridisk metode: 
1. Faktum – (identifikation af problem/de faktiske omstændigheder) 
2. Valg af lov/regel (retsområde) 
3. Jus (argumentationen for hvorfor reglen passer på det givne problem) 
4. Konklusion (afgørelse) og evt. sanktion (straf, erstatning) 

 
 

Eksempel på anvendelse af juridisk metode 

 

En regnskabsassistent ansat på fuld tid er blevet uberettiget afskediget. Spørgsmålet er nu om 

vedkommende skal have en godtgørelse for det. Den pågældende har været ansat i virksomheden alt 

i alt i 9 måneder. 

Det fremgår af funktionærlovens § 2b, at man skal have været ansat i virksomheden i 1 år før man 

er berettiget til godtgørelse for en urimelig afskedigelse.  

Svaret på om den tidligere ansatte skal have godtgørelse er altså ”nej”- begrundet i den alt for 

korte ansættelsesperiode. 

 

Metoden til at finde svaret er: 

 

1. Valg af fakta – beskrivelse af situationen ved hjælp af en slags nøgleord: funktionær, 

uberettiget afskedigelse og ansættelsestid på 9 måneder. 

 

2. Valg af regel/lov – funktionærloven fordi vedkommendes arbejde er et, der kvalificerer til at 

være omfattet af funktionærloven, se ful § 1. 

 

3. Argumentation af hvordan reglen så passer på det givne problem (fakta) – ikke ansat i et år jf. 

ful § 2b. 

                                                           
1 Subsumption er vejen fra retskilde til den virkelige verden. Med det menes der, at der ud fra stridens fakta skal findes 
frem til, hvilken retskilde der vælges og dermed lede til en afgørelse en dom og/eller kendelse. 



 

4. Valg af konklusion – ingen godtgørelse. 

 

 

Ad 1 

Først og fremmest drejer det sig kort og godt om at identificere det retlige problem. Eksemplet med 

funktionæren er ret enkelt. Ofte er de problemer der skal løses dog langt mere indviklede og det 

samme er de regler, der skal lægges til grund for en løsning. 

 

Ad 2 

Der næst skal man finde ud af hvilken regel/retskilde, der siger noget om det retlige problem og 

hvor man finder reglen. 

 

Ad 3 

For det tredje skal man så anvende reglen. Hvordan passer reglen på det givne problem (fakta). Det 

er her man bl.a. kigger på retskildernes indbyrdes forhold, hvordan fortolkes de samt hvilke 

principper skal anvendes?  

 

Især det sidste kan volde en del problemer for de fleste. Et grundlæggende princip er, at en regel der 

står lavere i hierarkiet ikke må være i uoverensstemmelse med en regel, der står højere, her er det 

den højest rangerende regel der gælder. 

 

Også reglerne kan volde problemer. For eksempel fremstår lovene temmelig ens og det kan være 

vanskeligt at skelne mellem de forskellige § ‘er. Men ofte er de for den mere øvede læser alligevel 

bygget op over den samme ”skabelon”. Typisk er lovens anvendelsesområde (dens formål) angivet i 

den første §. Efterfølgende kommer definitionerne typisk. Dernæst kommer så de egentligt 

regulerende regler, dvs. de regler, der indeholder hvad der er tilladt, forbudt eller påbudt. Og 

endeligt kommer til sidst i loven ikrafttrædelsesbestemmelserne.  

 

Ad 4 

Til sidst skal man så træffe en beslutning (konklusion) ud fra de vurderinger man har foretaget med 

baggrund i retskilderne og den fortolkning og de skøn man har foretaget undervejs. Såfremt det 

anførte resultat kan støttes på flere retlige betragtninger, skal de alle være anført. En konklusion er 

også påkrævet, selv om retsstillingen på det pågældende område er uklar. 

 

Oversigt over emnet 

Efter at være blevet introduceret til hvad juridisk metode er vil følgende emner blive behandlet: 

 Retssystemets opbygning 

 Nationale retskilder 
o Love og regler   
o Lovforarbejder  
o Retsafgørelser (retspraksis) 
o Andre former for praksis 
o Andre typer af retskilder 

 Internationale retskilder 
 



Hvad kan man bruge viden om emnet til? 

Der viser sig ind imellem i de offentlige debatter en uoverensstemmelse mellem juristens og ikke-
juristens måde at tænke juridisk på, til eksempel om en afgørelse er retfærdig eller ikke retfærdig og 
man hører ofte udtrykket ”det er det rene juristeri” anvendt.  

Baggrunden er ofte ikke-juristens manglende kendskab til retten, retskilderne og ikke mindst, 
hvordan retten anvendes korrekt, dvs. den korrekte juridiske metode. Retten er altså både regler 
samt håndhævelsen/anvendelsen af dem. Det er således kendskabet til disse to sider, reglen og dens 
konkrete brug, der her kigges på, dvs. hvordan juristen bærer sig ad for at komme fra lovens abstrakte 
regel til den konkrete afgørelse. 

Meningerne er delte om, hvad retfærdighed er. Der snakkes om to former for retfærdighed, nemlig 
formel retfærdighed og materiel retfærdighed. Formel retfærdighed handler om hvordan fastsatte 
regler anvendes, med en forventning om at regler anvendes på samme måde og ens for alle. Materiel 
retfærdighed (individuel retfærdighed) handler om at nuancere den formelle retfærdighed ud fra 
den individuelles situation og rimelighed. 

Juridiske metode skal opfattes som juristens arbejdsredskab. Den kan karakteriseres som de retlige 
principper, der altid bør føre den, der skal tage stilling til et juridisk problem, på rette vej til 
retfærdigheden.  

Formålet er derfor i dette kapitel at gøre den studerende (ikke-juristen) fortrolig med den særlig 
metode juristen anvender. Det handler kort sagt om at lære at tænke juridisk. 

Jura handler både om at løse og at forebygge konflikter og den juridiske metode er velegnet til at 
opfylde begge kriterier. Den studerende bliver altså i stand til at få et overblik over, hvilke retskilder 
(love, bemærkninger, retningslinjer, o. lign.) der skal anvendes og således finde det relevante 
materiale til brug for en konkret afgørelse, og også blive i stand til at anvende retskilderne korrekt. 

Reglerne anvendes både konfliktforebyggende/præventivt/proaktivt og konfliktløsende. Det 
centrale må i denne sammenhæng være at få nok juridisk viden om centrale problemstillinger, som 
man kan møde i sit daglige arbejde i virksomhederne. På samme måde som virksomhederne laver 
strategier og planer for deres markedsføringstiltag, bør de også lave en juridisk plan for 
virksomheden. Alt sammen for at reducere virksomhedens omkostninger (f.eks. sparede 
omkostninger til advokater, retssager, erstatninger i forbindelse med manglende opfyldelse af 
kontrakter og godtgørelser i forbindelse med retsstridige afskedigelser), beskytte immaterielle 
rettigheder, bevare gode kunderelationer og i det hele taget tilføre virksomhedens produkter/ydelser 
mere værdi end konkurrenternes produkter. Offentlige virksomheder kan også have glæde af at 
arbejde proaktivt, f. eks. med kontraktstyring for bedre at kunne minimere risici og maksimere 
udbyttet af kontrakten i dens levetid. 

På baggrund af ovenstående forskellige tilgange til at ”tænke juridisk” er det helt centralt at få 
overblik over, hvor juridiske informationer kan findes, hvordan de skal forstås og hvilken værdi de 
kan tillægges. 

  
 

For at være i stand til at arbejde proaktivt med juraen i virksomheden, er det derfor nødvendigt 
at: 

– have et basiskendskab til loven og retssystemet 

– udvikle forretningsstrategier og løsninger for at undgå fremtidige problemer – juridisk 
”risk management” 

 

 



 

Retskilder 

Lovgivning Indhold EU 
Grundloven 
(Danmarks Riges Grundlov, LOV 
nr. 169 af 05/06/1953) 

I Grundloven er det beskrevet, 
hvordan magten i Danmark er 
delt op: 
1. Den lovgivende magt 
(Folketinget) 
2. Den udøvende magt 
(Regeringen) 
3. Den dømmende magt 
(Domstolene) 
Magten er delt op i tre dele for at 
sikre, at alle i Danmark bliver 
retfærdigt behandlet. 
Grundloven handler også om de 
rettigheder, man har som borger i 
Danmark. De såkaldte friheds- 
eller menneskerettigheder. 
Helt overordnet skal Grundloven 
sikre stabile rammer om det 
politiske liv og de politiske kampe 
om magten. Og grundloven skal 
sikre, at borgernes rettigheder 
ikke krænkes. 

 

Relateret lovgivning Indhold EU 
Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention 
(EMRK) 

Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention 
indeholder civile og politiske 
rettigheder og kan deles op i tre 
afsnit. 
1. afsnit fokuserer på de 
grundlæggende borgerlige og 
politiske rettigheder. Det er 
eksempelvis ytringsfrihed, 
forsamlings- og foreningsfrihed, 
religionsfrihed, retten til frie valg 
og retfærdig rettergang. 
2. afsnit omhandler de 
begrænsninger i 
menneskerettighederne, som 
staterne kan foretage under 
særlige omstændigheder. 
Eksempelvis kan stater begrænse 
menneskerettighederne af hensyn 
til national sikkerhed, 
forebyggelse af uro og 
forbrydelser eller for at beskytte 
andres rettigheder og frihed. 
3. afsnit gennemgår 
klagesystemet, der er knyttet til 
EMRK. 

Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention 
blev gjort til en del af dansk ret 
ved lov nr. 285 af 29. april 1992 
om Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. 
Loven er siden hen ændret flere 
gange. Den gældende lovtekst 
findes i lovbekendtgørelse nr. 750 
af 19. oktober 1998. 

FN’s 
menneskerettighedskonvention 

FN’s Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder er vedtaget 
for at beskytte det enkelte individ 
mod overgreb. Den garanterer en 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=45902
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=45902
http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/den-europaeiske-menneskerettighedskonvention/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Menneskerettigheder/FNs%20Verdenserklring%20om%20Menneskerettigheder%20(1948).pdf
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Menneskerettigheder/FNs%20Verdenserklring%20om%20Menneskerettigheder%20(1948).pdf



