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Oversikt over forelesningen
 Examen facultatum – læringskrav og 

hovedlitteratur  i emnet ”Jus”
 Læringskrav og litteratur del A, jus
 ”Kjennskap til noen grunntrekk i diskusjonene om jusens 

karakter, herunder om dens vitenskapelighet og 
normativitet”

 ”Kjennskap til noen grunntrekk i forholdet mellom jus og 
hermeneutikk”

 ”Rettsfilosofi” (”RF”) avsnitt V
 1-2, 3.2.1-3.2.2 (1), 3-4-3-5



Oversikt over forelesningen
 Forelesningens hovedemner

 Skillet jus og rett
 Jusens karakter generelt
 Jus og vitenskap 

 Diskusjoner om hvorvidt jusen er en vitenskap
 Jus og språk

 Forholdet mellom rettsnorm og tekst/rettskildefaktor
 Hvordan skal vi forstå forholdet mellom rettsnormer og de 

underliggende rettskildefaktorer?
 Er juristers utsagn om gjeldende rett rent beskrivende (deskriptive) 

eller tar de sikte på å regulere virkeligheten (normative)? Finnes det 
ande alternativer?

 Jus og hermeneutikk



Skillet jus og rett 
 Jus og studieobjektet rett

 ”Jus” kan brukes som betegnelse på faget som studerer rett 
 Hva skal til for at et språklig utsagn er jus/rett? 

 Jusens erkjennelsesmiddel
 Hvorfor vi skal sondre mellom jus og rett
 Jusen som fag

 Jus som rettsdogmatikk
 Jusens metodelære
 Jusens perspektivfag
 Jus som akademisk fag



Jusens karakter generelt
 Jusen og dens studieobjekt

 Forholdet mellom jusen og dens studieobjekt er av en annen karakter 
enn naturvitenskapenes forhold til sine studieobjekter 
 Jusen står ikke utenfor det den studerer og betrakter det på en 

nøytral måte
 Jusens studieobjekt blir til og eksisterer i, ved og gjennom 

mennesker
 ”De to kulturer” – ”åndsvitenskaper” og naturvitenskap
 Den skandinaviske rettsrealismens fundamentale 

vitenskapsfilosofiske premisser
 Det særegne forhold mellom jusen og dens studieobjekt

 Eksempelet med Høyesterett som utøver av jus og produsent av 
rett

 Juridisk teori



Jus og vitenskap
 Alminnelige betraktninger

 Generelt kan det sies at den moderne naturvitenskapen, gjennom de siste 200-300 år, har fått 
en betydelig innflytelse på oppfatninger om hva som kvalifiserer som ”vitenskap”

 Andre fag har til en viss grad følt behov for å ”bevise” at de også er vitenskaper, dette gjelder 
for eksempel ”åndsvitenskapene”, samfunnsvitenskapene og jusen 

 I jusen har forfattere argumentert for at faget bør overta og bruke tenkemåter og metoder 
utviklet i naturvitenskapene (eller andre vitenskaper) for å legitimere faget vitenskapsfilosofisk

 Diskusjoner om jusens vitenskapelighet i den skandinaviske rettsrealismens periode
 Alf Ross’ forutsigelsesteori

 Diskusjoner om hva som er ”vitenskap”, hvorvidt jusen er en ”vitenskap” eller ikke, kan til 
tider ha virket lite opplysende og har gjerne vært preget av at diskusjonsdeltakerne har 
kjempet om hva som skal menes med ordet ”vitenskap”/”rettsvitenskap,” for eksempel fordi 
man har forskjellige fundamentale vitenskapsfilosofiske standpunkter

 Det kan hevdes at diskusjoner om jusens ”vitenskapelighet” ofte har tatt opp emner som 
tradisjonelt har vært drøftet som spørsmål om mennesket har praktisk fornuft og hvilken 
betydning dette får for jusen og retten, men uten at dette har vært gjort på en tydelig måte og 
ved bruk av de tradisjonelle terminologiske og begrepslige rammer for slike spørsmål. Dette 
kan til dels ha ført til at forfattere har snakket forbi hverandre, ”skinnuenighet” om sentrale 
spørsmål

 Det kan hevdes at det i diskusjoner om jusens vitenskapelighet i for liten grad har vært 
fokusert på jusens egenart, for eksempel ved at man har vært opptatt av å gjøre jusen mer 
vitenskapelig ved å hente vitenskapsidealer fra andre fag



Jus og vitenskap
 En tilnærmingsmåte til diskusjoner om jusens 

vitenskapelighet
 I RF foreslås det at vi møter diskusjoner om jusens vitenskapelighet med en såkalt 

differansebetraktning
 Ved en differansebetraktning forsøker vi å ”dekonstruere” diskusjoner om jusens 

vitenskapelighet og se hvilken erkjennelsesverdi vi sitter igjen med
 Differensbetraktningens enkeltdeler

 (i) identifisere ”overtalelsesdefinisjoner”
 (ii) identifisering av de deler av en drøftelse som reellt sett er drøftelser av 

spørsmålet om rett og praktisk fornuft
 (iii) identifisere ”bindestreksfilosofi”
 (iv) vurdering av drøftelsens erkjennelsesverdi



Jus og vitenskap
 Identifisering av ”overtalelsesdefinisjoner”

 Overtalelsesdefinisjoner generelt
 En person (for eksempel juridisk forfatter) tar – utrykkelig eller forutsetningsvis –

utgangspunkt i en normativ definisjon av et ord med sterk følelsesmessig appell, for 
eksempel ord som ”vitenskap/vitenskaplig”, rasjonell, effektiv, sant (alle gir positive 
vibrasjoner), eller ”ikke vitenskap/uvitenskaplig, irrasjonell, ineffektiv, usant (alle gir 
negative assosiasjoner)

 Den normative definisjonen fremstår ved første øyekast som en deskriptiv 
karakteristikk, ”vitenskap er”

 Personen (typisk en juridisk forfatter) bruker så dette ordet på en slik måte og i et 
slikt omfang at det evner til å overtale

 Merk at det ikke trenger være noe utspekulert eller noen skjulte motiver bak dette –
vi bruker alle overtalelsesdefinisjoner av og til! ”Det du sier der er helt 
irrasjonelt/usant” etc. Så vil vi typisk si at det og det er sant eller rasjonelt om noe og 
så argumentere videre for vårt syn

 Typer av overtalelsesdefinisjoner
 Et fundamentalt trekk ved de ord som inngår i overtalelsesdefinisjoner

 Ordenes ubestemthet



Jus og vitenskap
 Overtalelsesdefinisjoner av ”vitenskap”/”rettsvitenskap” spesielt

 Hva ”vitenskap” eller rettsvitenskap er,  er  ubestemt
 Dersom vi analyserer bruken av overtalelsesdefinisjoner av ordet 

”rettsvitenskap” vil vi se at de tre allmenne trekk går igjen:
 Man får først inntrykk av at personene fremsetter deskriptive 

karakteristikker av ”vitenskap”/”rettsvitenskap” – ”rettsvitenskap er 
det og det”

 Ser vi nærmere på drøftelsene, finner vi at det egentlig ikke dreier seg 
om deskriptive karakteristikker, men heller om en ”kamp” om hva som 
skal menes med ordet ”vitenskap”/”rettsvitenskap” eller hva det skal 
brukes om/til – det dreier seg altså heller om at forfatterne fremsetter 
sine egne normative definisjoner – at ”vitenskap”/”rettsvitenskap” er det 
og det, betyr altså egentlig at forfatterne sier at det etter deres mening 
skal eller må eller bør bety det og det – ved bruken av ordet 
”rettsvitenskap” forsøker forfatterne å påvirke leserne til å akseptere 
forfatterens egen oppfatning av hva man bør mene med rettsvitenskap 
eller hvordan ordet bør brukes

 Og endelig vil vi finne ut at uenigheten mellom diskusjonsdeltagerne, 
egentlig dreier seg om at diskusjonsdeltagerne er uenige om hvilke 
normer som skal gjelde for bruken av ordet



Jus og vitenskap

 Overtalelsesdefinisjonene av ordet ”rettsvitenskap” brukes til 
særlig tre ting:
 Til å endre juridiske akademikeres (juridiske 

forfatteres/teoretikeres) argumentasjonsmåte
 Til å utvide juridiske akademikeres emneområde
 Til å styrke juridiske akademikeres selvfølelse



Jus og vitenskap
 Identifisering av de deler av en drøftelse av ordet ”rettsvitenskap” som 

reellt sett er drøftelser av spørsmålet om rett og praktisk fornuft og 
vurdering
 Etter at vi har blitt klar over at en juridisk forfatters bruk av ordet 

”vitenskap/rettsvitenskap” ofte kan være preget av overtalelsesdefinisjoner, vil vi se 
at mange av de spørsmålene som behandles i slike drøftelser kan sies å høre hjemme 
i spørsmålet om rett og praktisk fornuft

 For en skandinavisk rettsrealist vil typisk ikke bruke ordet ”rettsvitenskap” om det å 
oppstille normer utenfor den positive retten. For en skandinavisk rettsrealist vil bare 
det leve opp til det idealet på vitenskap som er hentet fra naturvitenskaplig tenkemåte 
– nemlig at det bare er utsagn om det vi faktisk kan erfare i tid og rom og 
logiske/matematiske uttrykk/analyser for/av dette som kvalifiserer som 
rettsvitenskap

 For en utilitarist vil ordet ”vitenskap” og ”rettsvitenskap” omfatte det at vi har en 
praktisk fornuft – altså at vi kan oppstille normer utenfor den positive retten til 
vurdering og kritikk av denne – og at kriteriet for slike normer er vurderinger av 
rettens nyttefunksjoner (mest mulig ”lykke” for flest mulig)

 For en kantianer vil ordene ”vitenskap” og ”rettsvitenskap” bli brukt om det at vi har 
en praktisk fornuft og at vi kan oppstille visse fornuftsmessige normer til vurdering 
og kritikk av positiv rett



Jus og vitenskap
 Identifisering av ”bindestreksfilosofi”

 Diskusjoner om hvorvidt jusen er en vitenskap, har i flere tilfeller vært preget 
av det vi kan kalle ”bindestreksfilosofi”

 Med ”bindestreksfilosofi” menes:
 Det å ta utgangspunkt i en filosofisk grunnposisjon som sier noe om hva 

”vitenskap” generelt bør bestå i, men som er dannet uavhengig av jusen, og 
som man deretter bruker til å vurdere om jusen er ”vitenskap” eller ikke –
man påtvinger altså jusen krav og kriterier til hva som er vitenskap som 
ikke nødvendigvis tar hensyn til jusens særegne trekk

 Alf Ross argumentasjon i ”Om ret og retfærdighet” som eksempel – Ross 
importerer et vitenskapsideal fra naturvitenskapen (bindestreksfilosofi) og 
argumenterer deretter for at det er slik rettsvitenskap ”er” 
(overtalelsesdefinisjon)



Jus og språk
 Jusen som språkfag

 Jusens forhold til språk
 Jusens studieobjekt må kunne formuleres språklig
 Særlig om forholdet mellom rettsnorm og tekst/rettskildefaktor

 Rettsnorm-språk
 Rettsnorm-tekst
 Rettsnorm-rettskildefaktor

 De forskjellige ”roller”
 Rettsnorm: En innebygget tidsdimensjon i vår oppfatning av 

rettsnormer, som gjør at de stadig ”står på prøve” overfor en historisk 
virkelighet

 Rettskildefaktor: Historisk faktum



Jus og språk 
 Forholdet mellom jusen/juristers utsagn om gjeldende rett 

og selve retten (studieobjektet)
 Er juristers utsagn om gjeldende rett deskriptive eller normative?

 Man kunne tenke seg å ta utgangspunkt i ”reaksjonskriteriet” – nemlig se på avgivers 
reaksjon dersom det blir påpekt at utsagnet ikke stemmer med virkeligheten

 Sannhetskriteriet
 Fungerer dette på juristers utsagn om gjeldende rett?
 Hvorfor være interessert i hvorvidt juristers utsagn om gjeldende rett er deskriptive eller 

normative?
 I tillegg til det reaksjonskriteriet vi har gjennomgått tidligere, skal vi for å beskrive 

juristers utsagn om gjeldende rett innføre tre kriterier til som er knyttet til 
utsagnsavgiverens overveielser:
 Avgiver av utsagnet åpner for delvis retting av utsagn, delvis retting av virkelighet
 Avgiveren lar det ved sammensmeltet modalitet stå åpent om han/hun vil endre på 

utsagn eller virkelighet dersom det senere skulle vise seg at det er en 
uoverensstemmelse mellom utsag og virkelighet, for eksempel dersom en jurist sier at 
gjeldende rett er slik og slik og at det viser seg at høyesterett nettopp har avsagt en 
dom som sier noe annet

 Avgiveren av utsagnet anser ved sammensmeltet modalitet at en eventuell 
uoverensstemmelse er et relevant argument i seg selv, når det skal avgjøres om det er 
utsag eller virkelighet som skal rettes på



Jus og språk 
 Den deskriptive side ved juristers utsagn de lege lata

 Den deskriptive side ved utsagn de lege lata går på at disse 
utsagnene sier noe om hvilke normer vi mener faktisk motiverer de 
som håndhever retten, for eksempel i domstolene. Vi sier at 
gjeldende rett er slik og slik og mener da å si at det er disse reglene 
dommerne føler seg motivert av 

 Vi ser at vi som jurister derfor er opptatt av hva andre jurister (for 
eksempel dommerne) vil si om hva som er gjeldende rett

 Når vi som jurister uttaler oss om de lege lata så viser den 
deskriptive siden av våre utsagn til hva som motiverer juristene generelt



Jus og språk 
 Den normative side ved juristers utsagn de lege lata

 En kunne ved første øyekast tenke at alle juristers utsagn bare er 
deskriptive – vi sier jo gjeldende rett er slik og slik (som om vi gir en 
deskriptiv beskrivelse av hvordan det faktisk er i verden)

 Det er imidlertid ikke slik at juristenes utsagn er rent deskriptive –
den normative side skriver seg fra det at jurister mer eller mindre 
direkte tar stilling til konflikter og alle føler en forpliktelse til at disse 
konfliktene ikke bare skal være en helt mekanisk prosess, hvor vi 
sier ”slik er retten og slik må derfor resultatet bli” uansett om det 
fører til et godt eller dårlig resultat i den enkelte sak

 Det normative element kommer inn i det at våre utsagn om 
gjeldende rett derfor må være rimelige og rettferdige – ikke bare rent 
beskrivende av hva som er gjeldende rett



Jus og språk 
 Sammensmeltingen av deskriptivitet og normativitet

 For å finne ut om vi står overfor en sammensmelting kan vi bruke et  
”utvidet reaksjonskriterium”
 Jurister vil sjelden rette på sitt utsagn om gjeldende rett, dersom det viser seg at 

”virkeligheten” er annerledes – dvs. dersom høyesterettsdommerne for 
eksempel mener at gjeldende rett er noe annet. Det vil si at utsagnet ikke er 
ment rent deskriptivt

 Jurister vil sjelden strengt holde på sitt utsagn og utelukkende kritisere 
”virkeligheten” (for eksempel en høyesterettsdom eller utsagn i juridisk teori). 
Det vil si at utsagnet ikke er ment som rent normativt.

 De fleste av juristers utsagn de lege lata lar det derimot stå åpent om det er 
utsagnet eller virkeligheten som bør justeres/endres

 De fleste juristers utsagn de lege lata er også preget av at man ønsker å tenke 
nærmere over holdepunktene for ens eget utsag og holde disse opp mot 
uoverensstemmelsen med ”virkeligheten” før man bestemmer seg for hva som 
bør justeres, en jurist vil for eksempel være mer åpen for å justere sitt utsagn 
om de lege lata dersom dette ikke stemmer med en enstemmig 
høyesterettsdom enn om det dreier seg om en høyesterettsdom med dissens

 Hvorfor har juristers utsagn om gjeldende rett denne særskilte modalitetsform?



Jus og hermeneutikk 
 Jus og hermeneutikk

 Hva vi mener med ”hermeneutikk”
 Filosofisk disiplin opptatt av menneskers tolkning og forståelse 
 Betegnelsen brukes om flere forskjellige forfattere og tekster
 Felles for hermeneutikken er forsøk på å analysere hva det vil si å tolke og forstå, og en 

erkjennelse av at fag og vitenskaper om mennesker og menneskeskapte fenomener må 
anvende andre teoretiske og metodologiske utgangspunkter enn naturvitenskapene

 Noen hovedpunkter fra hermeneutikkens historie
 Etymologien, den greske guden Hermes – sendebud, overføring av mening
 Hermeneutikk i middelalderen
 Den moderne hermeneutikken etablert på 1800-tallet
 Schleiermacher hermeneutikk – utgangspunkt i tolkning av tekster (Biblen som utgangspunkt). 

Et av hans hovedspørsmål: Hvordan kan en tekst skrevet i en helt annen tid forstås i dag? 
Utviklet en allmenn tolkningslære

 Dilthey – utvidet perspektivet fra tolkning av tekster til undersøkelser av mennesket som 
forstående vesen

 Gadamer
 Teksten som svar på et spørsmål

 Heidegger
 Filosofisk hermeneutikk



Jus og hermeneutikk
 Hermeneutiske grunnbegreper
 Forutforståelse (forforståelse/fordommer)
 Vekselvirkning
 Koherens
 Den hermeneutiske sirkel



Jus og hermeneutikk 
 Hermeneutikkens relevans for jusen

 Forholdet til bindestreksfilosofi
 Hermeneutikkens relevans på to nivåer

 Hermeneutikkens tematisering og problematisering av tolkning og 
forståelse i de enkelte fag og vitenskaper
 Denne delen av hermeneutikken kan tenkes å tilføre jusen verdifulle 

impulser til for eksempel metodelæren, for eksempel i og med begrepene 
om vekselvirkning, forutforståelse og koherens

 Hermeneutikkens tematisering og problematisering av mer allmenne 
filosofiske spørsmål
 Kan bidra med særlig to typer impulser:

 Hermeneutikkens avvisning av at vitenskaper om mennesket kan bruke 
samme metoder som naturvitenskapene – ”problemstillingsfunksjon” 

 Hermeneutikken kan bidra til å omformulere problemstillinger og slik 
til å tydeligere kommunisere ulike typer spørsmål i jusen –
”omformuleringsfunksjon”


	Examen facultatum, �rettsvitenskapelig variant�Del A, punkt v: Jus� 
	Oversikt over forelesningen
	Oversikt over forelesningen
	Skillet jus og rett 
	Jusens karakter generelt
	Jus og vitenskap
	Jus og vitenskap
	Jus og vitenskap
	Jus og vitenskap
	Jus og vitenskap
	Jus og vitenskap
	Jus og vitenskap
	Jus og språk
	Jus og språk 
	Jus og språk 
	Jus og språk 
	Jus og språk 
	Jus og hermeneutikk 
	Jus og hermeneutikk
	Jus og hermeneutikk 

