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Juristklubben Codex r.f. ansvarar inte för eventuella 
brister i materialet eller riktigheten av dessa uppgifter. 
Utgå alltid från ordalydelsen i urvalsprovslitteraturen. 



Redogör för systematiseringen av rätten och särskilt 
rättsvetenskapens samt pluralismens roll i denna utveckling



• Rättssystemet är en av rättsvetenskapen skapad systematisk strukturering av rättsnormerna. (1 p)
• Detta system baserar sig på en uppdelning av normmaterialet i olika rättsområden. (1 p)
• Rättsvetenskapen och främst rättsdogmatiken gör detta genom att skapa begrepp och avskilja de olika

rättsområdenas allmänna läror. (1 p)
• De allmänna lärorna består av principer och begrepp som skapar områdets identitet och gränser. (1 p)
• I antikens rätt delades rättsnormerna upp i personae, res och actiones, d.v.s i normer som gäller

personer, föremål samt åtgärder som krävdes av parterna i en rättegång. (1 p)
• Den rättsliga pluralism som rådde under medeltiden och tidig modern tid ledde till att framför allt

rättsvetenskapen strävade efter att skapa ett koherent rättssystem. (1 p)
• Naturrätten gjorde detta genom att ”lappa luckorna” med naturrättsliga principer och det mänskliga

förnuftet. (1 p)
• I stora delar av kontinentaleuropa skrevs kodifikationer under 1800-talet som formellt ersatte den

rättsliga pluralismen, men som trots detta inte ändrade det rättsliga systemet nämnvärt. (1 p)
• Eftersom den tyska civillagboken skrevs först år 1900 fick rättsvetenskapen en stor roll i

systematiserandet av den tyska rätten. (1 p)
• Ett vetenskapligt betraktelsesätt antogs och syftet var att förutom åstadkomma en yttre systematisering

även föra fram rättens inre struktur och dess inre samband och kopplingar. (1 p)
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7. Rättsvetenskapens rätt
- Rättssystemen och rättsordningen
- Juristernas och professorernas roll

- Rättsområdena



Begrepp

• Rättsordning = den helhet som bildas av de gällande rättsnormerna

• Rättsnormerna = normer som reglerar vad som är tillåtet och vad som inte är det

• Rättssystemet = en av rättsvetenskapen skapad systematisk strukturering av 
rättsnormerna 
• Delar upp normmaterialet i olika rättsområden
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Rättssystemen idag

• Är nationella, men kan vara likartade ifall de har samma grund
• Ex. Finland och Norden har samma grund i den tyska rättsvetenskapen

• Europeiseringen och globaliseringen leder till en pluralism som i sin tur innebär att de 
nationella rättsordningarna fragmenteras
• Motsats: koherens

• Tanken om rättens koherens kopplas ofta samman med den s.k. moderna rätten
• Rättsvetenskapen systematiserar rättsordningen
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Rättssystemen förr
• Pluralismen är inget nytt fenomen i Europa – under medeltiden var rätten ett slags 

nätverk i många skikt av olika rättsordningar
• Geografiska (horisontella) skillnader och vertikala skillnader (skillnader mellan t.ex. yrkeskårernas, 

kyrkans mäns och lekmännens rätt)

• Individen var ett subjekt för rätten på sin boendeort och status
• Adelsmännen var subjekt för feodalrätten och privilegierna
• De ofria bönderna var subjekt för sin husbondes rättsliga beslutsmakt
• Lex mercatoria gällde mellan handelsmännen (även internationellt)
• Nästan alla var subjekt för den kanoniska rätten

• Pluralismen var en följd av ett flertal maktcentra och social fragmentation
• De olika ”rätterna” baserade sig på olika auktoriteter (bl.a. privilegier och statuter som getts åt städer 

och handelsmän)

• En av de viktigaste principerna var att allas rätt att bli dömd av sina gelikar
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Den kanoniska och romerska rätten

• Den kanoniska rätten var gemensam för alla katolska länder och områden
• Var således supranationell

• Tillämpades i kyrkans domstolar men var även föremål för studier vid universiteten

• Byggde på katolska kyrkans och påvens auktoritet

• Romerska rätten var i princip inte en gällande rätt (enligt dagens positiviska syn)
• Eftersom romerska rätten inte var något områdes eller någon grupps rätt kom den att genom 

universiteten bli allmän i hela Europa

• Återföddes vid de italienska universiteten på basis av Corpus juris civilis

• Corpus juris civilis ansågs vara auktoritativ och ”helig” (på liknande sätt som Bibeln för kyrkan)
• Speciellt av glossatorerna
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Den nya rättsvetenskapen

• Vid universiteten uppkom således en rättslig vetenskap som studerade den kanoniska 
och/eller romerska rätten
• Var gemensam i hela västra kristenheten

• Glossatorerna rensade däremot bort inkonsekvenser ur antikens texter 
• Namnet kommer från att de skrev i marginalerna (glosa marginalis) eller mellan raderna (glosa interlinearis)

• Konsiliatorern tvingade texterna till en aktiv dialog med den dåvarande sociala 
ordningen
• Strävade således efter att sammanlänka den romerska rätten med de övriga rätterna

• Eftersom alla rättslärda kom att ha studerat romersk och kanonisk rätt kom denna att ha 
stort inflytande på bl.a. rättskipningen samt de administrativa och rättsliga systemen
• Romerska rättens terminologi blev även inflytelserik (och syns delvis ännu i dagens juridiska språkbruk)
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Juristernas och de rättslärdas roll

• I antikens Rom var juristerna inflytelserika och deras åsikter (om t.ex. någon enskild 
tvist) gav upphov till rätten

• Tog nyckelpositioner i rättskipningen i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet
• På grund av detta fick den romerska rätten en allt större inverkan 

• Rättsvetenskapen påverkade skapandet av en ny rätt
• Juridikprofessorerna gav utlåtanden till domstolar och fungerade som ett sorts hjälporgan

• På grund av svagheten hos andra rättsliga aktörer fick rättsvetenskapen en framträdande roll

• Juristerna utvecklade den enhetliga rätten och så småningom ett rättssystem
• Systematiserade, delade upp i rättsområden och deras allmänna läror
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Rättssystemens uppkomst

• I antikens rätt delades rättsnormerna upp i 
• Personae, d.v.s. de normer som gällde personer

• Res, d.v.s. de normer som gällde föremål och
• Actiones, d.v.s. de normer som gällde åtgärder som krävdes av parterna i en rättegång

• Den senare rättsvetenskapen strävade efter att skapa ett koherent system (som 
reaktion på pluralismen)
• Naturrätten lappade till luckor i den positiva rätten med naturrättsliga principer och det mänskliga 

förnuftet
• Rättsvetenskapens uppgift att skapa koherens finns än idag

• I slutet av 1700-talet i Tyskland ändrades området för den offentliga rätten till följd av 
att man började tala om statens monopol på maktutövning 
• Efter år 1800: privaträtten gällde individerna samt relationerna mellan sådana medborgare som stod 

under statens rättsliga beskydd
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Utvecklingen på 1800-talet

• Den nationella rätten, rättspositivismens och statens maktbruk som källa för rättens 
legitimitet

• Systematiseringen ledde i ett flertal europeiska länder till att kodifikationer som 
skapade rättslig enhetlighet skrevs
• Norden är i särklass i denna kontext eftersom vi saknar egentliga kodifikationer

• I common law-länderna systematiserades de auktoritativa domstolsavgörandena

• Den tyska kodifikationen BGB uppkom först år 1900 → rättsvetenskapen fick större 
inflytande i systematiseringen
• Hade romersk-tyska källor som bas och som syfte att föra fram rättens inre struktur
• Begreppen och normerna ordnades logiskt och hierarkiskt med de viktigaste och allmännaste 

principerna som grund
• Kom att få stort inflytande i bl.a. Norden
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Rättsområdena

• Allmänna lärorna skapar ett rättsområdes gränser och identitet
• Består av allmänna principer och begrepp

• Huvudindelningen är indelningen i privat- och offentlig rätt
• Subjektteorin = ett rättsförhållande anses vara offentligrättsligt om den ena parten i ett 

rättsförhållande är en offentlig makthavare

• Vida definitionen av offentlig rätt = motsatsen till privaträtt

• Snäva definitionen av offentlig rätt = statsrätt (statsförfattnings-, förvaltnings- och finansrätt) 
och internationell rätt
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8. Rättsutbildning

- Juridiska studierna och rättsvetenskapen i 
Finland



Rättsvetenskapen i Finland

• Juristyrket är ungt i Finland och Norden jämfört med andra delar av Europa
• Rättsliga konflikter löstes länge av lekmän i de olika domstolarna/tingen

• Den universitetsutbildade juristkårens historia börjar egentligen först på 1800-talet
• Industrialiseringen, den moderna statens uppkomst och det ryska inflytandet ledde till att universitetsutbildningen blev 

allt allmännare

• Antalet studenter ökade mycket i slutet av 1800-talet

• Den finska rättsvetenskapen härstammar också från 1800-talet
• Den romerska rättens inflytande i nordisk rätt kommer via den tyska rättsvetenskapen under denna tid

• Tyska rättsvetenskapens inflytande i Finland avtog först under 1950-talet p.g.a. den analytiska skolan

• Den skandinaviska realismen fick stort inflytande i Sverige och Danmark under 1920-talet
• Fokus flyttades från abstrakta begrepp och rättens interna perspektiv till det empiriska beslutsfattandet och de verkliga 

omständigheterna
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- Tillgång till rätten och domstolar
- Rätten till en rättvis rättegång
- Alternativ tvistlösning (ADR)

9. Tillgång till rätten



Rätt för alla
• Termen tillgång till rätten härstammar från diskussionen i USA under 1960-talet om den 

fattiga befolkningsdelens möjligheter att använda rättegångstjänster
• Ekonomiska hinder eller bristen på information 

• Snäv bemärkelse: tillgång till ett oberoende, opartiskt och okorrumperat domstolsväsende

• Vid bemärkelse: även materiell rättvisa 

• Rättsstatsprincipens framgång beror i hög grad på den faktiska tillgången till rätten

• Rätten till en rättvis rättegång är framför allt en mänsklig rättighet
• Innebär att individen ska kunna föra ett ärende till en oberoende domstol som behandlar ärendet 

rättvist

• Den processuella rättvisan blivit allt mer betydande vid sidan av rättvisan av 
förfarandets slutresultat (själva domen)
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Domstolarnas roll
• Domstolarna (eller ADR) kan de facto endast i efterhand garantera gottgörelse

• Trenden idag är att allt fler ärenden behandlas i alternativa tvistlösningsorgan
• Kan leda till att domstolarnas särställning försvagas

• Inom vissa rättsområden syns redan en trend i att de flesta ärenden behandlas på alternativa och ofta inte offentliga sätt vilket leder till 
att rättsläget i viss mån förblir oklart då just ingen rättspraxis finns

• Beror bland annat på att domstolsförfarandet är långsamt och dyrt samt att domarnas 
sakkunskap inom något specifikt område anses bristfälligt
• Särskilt inom affärsvärlden anses skiljeförfarandet vara fördelaktigare dels på grund av möjligheten att välja 

skiljemännen (och därmed sakkunskapen) samt möjligheten att hålla förfarandet utanför offentligheten

• Alternativa metoder möjliga även inom domstolarna
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Rådgivning, anvisningar och rekommendationer
• De juridiska rådgivninstjänsterna spelar en stor roll i både förhindrandet av konflikter 

samt i lösandet av dessa
• Det gemensamma för dessa tjänster är att tjänsterna ofta finansieras med offentliga medel och att 

myndigheterna medverkar 

• Finns ett stort antal nämnder som ger rekommendationer, anvisningar och beslut
• Patientskadenämnden, trafikskadenämnden, konsumenttvistenämnden etc.
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Konsumentärenden
• Konsumentombudsmannen (KO) övervakar att konsumentens skydd uppfylls

• Övervakningen inriktas främst på att marknadsföring, avtalsvillkor och indrivning är lagenlig

• HR: enskilda tvister behandlas av konsumenttvistenämnden och konsumentrådgivningen
• UND: KO kan bistå en enskild konsument i en tvist om det med tanke på tillämpningen av lagen och 

konsumenternas allmänna intresse är viktigt att få ett avgörande eller ifall en näringsidkare inte följer 
konsumenttvistenämndens beslut

• KO kan dock sköta ett ärende samtidigt för flera konsumenter som
• ett gruppklagomål i konsumenttvistenämnden, eller

• en grupptalan i tingsrätten
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Justitieombudsmannen och -kanslern
• Riksdagens justitieombudsman (JO) uppgift är att övervaka att myndigheterna och 

tjänstemännen följer lagen och fullgör sina plikter
• Följer därtill med att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls både vid skötseln av 

offentliga uppgifter och vid beredningen av lagar

• Övervakningen bygger på klagomål och inspektioner av ämbetsverk och inrättningar
• Särskild skyldighet att inspektera fängelser och andra slutna inrättningar, såsom psykiatriska sjukhus

• Justitiekanslern (JK) övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt 
republikens presidents ämbetsåtgärder
• Även att domstolarna, myndigheterna och tjänstemännen samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag 

följer lagen och fullgör sina plikter

• Rapporterar både till riksdagen och regeringen

• Därtill finns det t.ex en jämställdhets- och en diskrimineringsombudsman
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Medling
• Syftet med medling är att nå en slutsats som bägge parter kan godkänna och således (i 

viss mån) återställa förhållandet mellan parterna

• Det är parternas ansvar att tillsammans komma fram till en skälig lösning
• Medlaren bistår i själva medlingsförfarandet

• Skillnaden till främjandet av förlikning är att vid medling är ärendet inte anhängigt vid 
domstolen 
• Främjandet av förlikning innebär att domaren försöker få parterna att förlika ärendet i förberedelseskedet 

eller i ett senare skede av rättegången
• Ärendet är således redan anhängigt vid domstolen i fråga

Codex prepkurs 2021



Skiljeförfarandet
• Skiljeförfarandet används främst i kommersiella tvister där tvistens intresse är stort

• Går ut på att parterna finansierar och avtalar om att en eller flera skiljemän ska avgöra 
ärendet och meddela en bindande och slutlig skiljedom
• Kan vara en del av en nationell (Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut) eller internationell 

(International Court of Arbitration) institutions verksamhet

• Huvudpunkterna i skiljeförfarandet har reglerats i lag och i vissa fall kan en skiljedom klandras i tingsrätten 

• Skiljemannen är för det mesta en advokat, en domare eller en juridikprofessor till vars 
forskningsområde tvisten hör
• Innebär att skiljemannen är specialist på området

• Trots att skiljeförfarandet har globalt förrättsligats och blivit allt mer likt rättegångar har 
de vissa fördelar gentemot en vanlig domstolsprocess
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Frågor?



Flervalsuppgifter
1. Riksdagens justitieombudsman 

a. övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina plikter.

b. övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder.

c. kan anhängiggöra grupptalan i domstol.

d. stadfäster förlikning vid medling i domstol.

2. Vilket av följande påståenden om domstolarna stämmer? 

a. Medling i domstol är en viktig del av rättskipningen.

b. Det är förbjudet för domare att delta i förfaranden inom systemet för alternativ tvistlösning.

c. En domare måste anmäla sig som tillståndsjurist för att kunna vara verksam som domare.

d. Tillgången till rätten kan garanteras också på annat sätt än via domstolarna.

Codex prepkurs 2021



Flervalsuppgifter
3. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer?

a. I Finland är högsta domstolens inflytande exceptionellt stort.

b. Den romerska rättens inverkan har till stor del varit obefintlig i Finland.

c. Den s.k. analytiska skolan inom rättsvetenskapen gav redskap för att motarbeta förryskningsförsöken.

d. Elias Lönnrot och Johan Vilhelm Snellman hade en central roll vid beredningen av Finlands 
civillagbok.

e. Alternativen b och c.

f. Inget av de ovanstående alternativen stämmer.
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Uppgifter
1. Vilken är skillnaden mellan rättsordning och rättssystem? (4 p)

2. Definiera den s.k. subjektsteorin (4 p)
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Svar
1. Rättsordningen utgörs av gällande rättsnormer, medan rättssystemet skapats av rättsvetenskapen är en

systematiserad framställning av det rättsnormmaterial som rättsordningen består av. Med hjälp av
rättssystemet försöker man systematisera normmaterialet framför allt genom att dela upp det i olika
rättsområden. Rättsordningen och rättssystemet är i regel nationella, men olika länders rättssystem kan vara
likartade till den del deras rättsvetenskap bygger på samma grund. (s. 41 och 69)

2. Enligt den s.k. subjektteorin anses ett rättsförhållande vara offentligrättsligt om den ena parten i ett
rättsförhållande är en offentlig makthavare (t.ex. staten eller en kommun) i denna egenskap. I annat fall är
rättsförhållandet privaträttsligt. (s. 77-78)
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