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Tilbakeblikk: Introduksjon 

I. Hva er ex. fac? 
 

II. Hvorfor ex. fac? 
 

III. Forholdet mellom ex fac og andre emner i 
masterprogrammet i rettsvitenskap (jus) 
 

IV. Oversikt over undervisningen 
 

V. Kort om studieteknikk 
 
 



Læringsmetode 

 

• Hvordan lære rettsfilosofi? 
– Lesning, kollokvering og skriving + forelesning og kurs 
– Hva er viktigst? 

 

• Tips til lesning og kollokvier 
– Læring av sentrale begreper og forholdet mellom dem 
– Hvilke spørsmål prøver teksten å besvare? 
– Når har dere lest et kapittel/underkapittel grundig nok?  

 
 

• Se også www.sveng.no 
 



Overblikk: Del A Rettsfilosofi 
 

• Læringskrav 
– Rett og Språk 

• Utsagnstyper (definisjoner, karakteristikker; deskriptive utsagn, normative 
utsagn) 

– Rett og normativitet 
• Typer av Normer Pliktnormer, Kompetansenormer, Kvalifikasjonsnormer 
• Regler, Retningslinjer, Avveininger (”Juristskjønnet”) 
• Avveiningsmodell og rangordningsmodell for løsning av motstrid 

– Verdier 
– Rett og Stat (prinsipper og verdier i norsk rett) 

• Likebehandling, rettferdighet, frihet og rettssikkerhet 

– Motstrid mellom og harmonisering av verdier og prinsipper 
– Avveiningsmodell og rangordningsmodell 
– Rett og Praktisk Fornuft 

• Deskriptivt om relasjoner mellom rett og moral 
• Problemstillingen: Er det mulig å etablere kriterier til vurdering og kritikk av 

positivt foreliggende rettssystemer? 
• Skandinavisk rettsrealisme 
• Utilitarisme 

– Kantiansk rettsteori 
 

 



Rettsfilosofi - hovedpunkter 

1. Rett og Språk 
2. Rett og Normativitet 
3. Rett og Stat (prinsipper 

og verdier i norsk rett) 
4. Rett og Praktisk Fornuft 

 



Rett og Språk 

• Læringskrav:  

• Utsagnstyper  
– definisjoner  

– karakteristikker  

– deskriptive utsagn 

– normative utsagn 

• Hvorfor fokus på utsagn? 

• Hvorfor skille mellom utsagnstyper? 

 



Hvorfor fokus på utsagn? 

• Juridisk virksomhet innebærer bruk av utsagn, 
det vil si påstander om f.eks 
– Hva som er rett 

• Heving kan foretas ved vesentlig mislighold av 
kontraktsforpliktelser 

• Lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft 

– Hva som er virkelighet 
• X har ikke levert varer til avtalt tid 

• Bør gode jurister kunne argumentere for og 
mot påstanders holdbarhet? 

 

 



Hvorfor skille mellom utsagnstyper? 

• Noen grunnleggende utsagnstyper: 

– Definisjoner 

– Karakteristikker 

– Deskriptive utsagn  

– Normative utsagn 

• Sondringen mellom utsagnstyper kan være 
avgjørende for vurderingen av utsagns 
holdbarhet 

 

 

 



Definisjoner/Karakteristikker  

• Definisjoner  

– regler for språkbruk  

• Karakteristikker  

– beskrivelser av fenomener  

• Hva er en mobiltelefon? 



Hva er en mobiltelefon? 

• Definisjon: 

 

– Mobiltelefon: 
– bærbar trådløs telefon 

– Telefon: 
– apparat til å overføre 

lyd el. tale over lengre 
avstander 

 

 

• Karakteristikk: 

– Hvordan beskrive fysiske 
kjennetegn ved: 



Hva er en mobiltelefon?  

– T1: Bærbar trådløst  apparat til å overføre lyd el. tale over 
lengre avstander 

– T2: Rektangulær, svart og tynn gjenstand av plast og metall  

 
• Hva er riktig?  

– Beror på hva vi ønsker å si noe om – språkbruk eller 
fenomenet. T2 er ikke helt i samsvar med vanlig språkbruk, 
men samtidig dekkende beskrivelse av fenomenet  

– T2 kan være holdbar som en karakterstikk men ikke som 
definisjon  

– Ulike fakta er avgjørende for definisjoner og 
karakteristikkers holdbarhet  

 



Normative/deskriptive utsagn 

• Normative utsagn 

– utsagn som er av en rettledende, foreskrivende 
eller preskriptiv art, eller som inneholder eller 
innebærer en vurdering. 

• Deskriptive utsagn 

– beskrivende utsagn 



Normative/deskriptive utsagn 

 

• Ulike fakta avgjørende for om 
normative/deskriptive utsagn er holdbare 

– Deskriptive utsagn: Verden 

– Normative utsagn: Normsystemet 

 

 



Hvorfor er dette interessant?  

• Konkret:  

– Kan si noe om hvilke fakta som er avgjørende for 
om utsagn er holdbare 

• Generelt: 

– Illustrer en måte å reflektere på (Hva gjør utsagn 
holdbare?) 

 



Utsagnstyper og tolkning 

• Skillet mellom utsagnstyper gir redskaper for å 
fortolke utsagn på ulike måter 

• Eksempel: «Statlige myndigheter, forstått som et 
uavhengig styresett over en befolkning på 
avgrensete territorier, kan bestemme over den 
enkelte» 

• Ulike tolkningsalternativer: 
– deskriptiv definisjon   
– deskriptiv karakteristikk 
– normativ definisjon  
– normativ karakteristikk  

 
 



Normativitet -læringskrav 

 

• Rett og normativitet 
– Typer av Normer Pliktnormer, Kompetansenormer, 

Kvalifikasjonsnormer 

– Regler, Retningslinjer, Avveininger (”Juristskjønnet”) 

• Verdier 

 

 



Innledning: Normativitet 

• Normativitet – omfatter normer og verdier 

• Rettens normativitet (rettssystemet er normativt, det 
beskriver ikke virkelighet men regulerer den)  

• Rettens normativitet er objektet for Engs 
rettsfilosofiske refleksjon 

• Sentrale spørsmål som teksten forsøker å besvare: 
– Hva er norm og normativitet? 

– Hva er de sentrale normative utgangspunktene i vårt 
rettssystem i dag 

– Er det mulig å si om en konkret rettsnorm er god eller 
dårlig, holdbar eller uholdbar? 

 

 



Norm 

 

Hva gjelder? 

 

• Religion? 

• Det internasjonale samfunn? 

• Staten? 

• Sosial tilhørighet? 

• Egen overbevisning? 
 



Hva er en norm? 

 

• Hva vil det si at en norm ”eksisterer” 
(virkelighetskomponent)? 

 

• Hva er det som normeres? 
(meningskomponent) 

 

 



Virkelighetskomponent: Teorier om 
normers eksistens 

• Psykologiske teorier – normen er internalisert i 
minst ett subjekt 

• Samfunnsmessige teorier – normen er 
internalisert i en rekke subjekter/institusjoner 

• Naturrettslige teorier 



Normers meningskomponent 

• Normers modalitet 
– Plikt 

– Kompetanse 

– Kvalifikasjon 

– Særlige om verdier 

• Normers saksinnhold 
– Person (hvem gjelder normen for, og i forhold til?) 

– Situasjon (når gjelder normen?) 

– Innhold (hvilken handling gjelder normen?) 

 



Normative utsagn og modalitet 

 

• Plikt 

• Kompetanse 

• Kvalifikasjon 

 



Pliktmodaliteter 

 
• Forbud 

– Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, 
uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser (Grunnloven § 25 andre ledd) 

• Påbud 
– Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig til at modtage Valget (Grunnloven § 63 første 

ledd) 
 

• Tillatelser (unntak fra forbud) 
– Anvendelse av Linjetropper utenfor Rigets Grensæer uden Storthingets samtykke (Grunnloven 

§ 25 andre ledd) 

• Fritakelser (unntak fra forbud) 
– Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig til at modtage Valget, medmindre: 

a) Han er valgt udenfor det Valgdistrikt, indenfor hvilket han er stemmeberettiget.  
b) Han har mødt som Repræsentant paa alle Storthing efter forrige Valg.   
c) Han er Medlem af et politisk Parti, og han er valgt paa en Valgliste der ikke udgaar fra dette Parti.  
(Grunnloven § 63 første og andre ledd). 

 
 
 

 
 



Hva er valgfrihet?   
Normteoretiske perspektiver 

 

• Utenfor normsystemet 

• Ikke regulert av påbud/forbud 

• Særskilt bestemmelse (Fritakelse/Tillatelse) 

 



Relasjonen mellom pliktmodalitet og 
grunnlag for frihet 

 
• Påbud og Forbud 

– Når handling ikke rammes av påbud eller forbud foreligger 
frihet fra plikt 

 
• Fritakelser og Tillatelser 

– Når handling er tillatt i henhold til fritakelse eller tillatelse 
foreligger frihet fra plikt 

 
• Påbud, forbud, fritakelser og tillatelser 

– Når handling er utenfor pliktnormers rekkevidde foreligger 
frihet fra plikt 

 
 



Kompetansenormer 

• ”En evne til å fastsette normer som bedømt av 
gyldighetsnormer kan bli å regne som gyldige” 

– Personell dimensjon:  

• Hvem har kompetanse 

– Innholdsmessig dimensjon:  

• Hva den kompetente kan fastsette 

– Situasjonell dimensjon:  

• Når kan den kompetente fastsette nye normer 

 



Eksamensoppgave vår 2014 

• «Kompetanse er en evne til å fastsette normer 
som bedømt av gyldighetsnormer kan bli å 
anse som gyldige» 

• Forklar hvordan utsagnets meningsinnhold blir 
forskjellig når det fortolkes som henholdsvis:  
– deskriptiv definisjon,  

– deskriptiv karakteristikk 

– normativ definisjon  

– normativ karakteristikk 



”Evne” 

 

• ikke makt til å påvirke, men enkelte empiriske 
sammenhenger 

• ikke frihet, men disse begrepene kan være 
kombinert selv om det ofte ikke er tilfelle 

 



”Til å fastsette nye normer” 

 

• Omfatter ulike typer normeringer  
– Offentligrettslige: grl. § 75 og grl § 88 
– Privatrettslige: avtalekompetanse 
– Ulike norm-modaliteter: 

• Nye kompetansenormer 

• Nye pliktnormer 
• Nye kvalifikasjonsnormer 

 

• Hvilke normer kan fastsettes i medhold av grl § 75, grl § 88? 
• Hvilke normer kan fastsettes i medhold av 

avtalekompetansen? 
 
 



”Som bedømt ved hjelp av 
gyldighetsnormer kan blir å regne som 

gyldige” 
 

• Kompetanse er ikke tilstrekkelig for å forklare 
fremvekst av nye normer 

• Etablering av nye normer forutsetter en egen 
type kvalifikasjonsnormer 
(U/gyldighetsnormer)  

 



Kvalifikasjonsnormer 

• Normer som sier noe om hva som hører til en 
kategori 

• Normene kvalifiserer hvilke forhold som faller inn 
under en kategori 

– Legaldefinisjoner 

  

 



Definisjoner 

• Legaldefinisjoner 

– Fastsatt definisjon i lovs forms, det vil si ”I det 
følgende brukes ordet ”x” om forhold z og y.” 

– Eksempler: 

• Forvaltningslovens § 2: ”part”, er en person som 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder. 

 



Koblingsord og U/gyldighet 

 

• Rettsystemets fragmentariske karakter 

 

– Koblingsord (rettsfakta og rettsfølger) 

– Gyldighet/Ugyldighetsnormer 

 



Koblingsord 

• Skjematisk fremstilling av koblinger mellom en 
serie rettsfakta (vilkår) og en serie rettsfølger 
(virkninger) 

• Formål: Gi enklere måte å systematisere 
rettsstoffet på 

• [Neste slide: Figur fra boken Rettsfilosofi] 

 





U/gyldighet – presentert som 
koblingsord og kvalifikasjonsnorm 

• Hva er en gyldig normfastsettelse (lov, dom, vedtak) ?  
• Finnes det generell struktur i juristers drøftelser av om lov, dom eller vedtak er gyldig?  
• Antatt at gyldighet og ugyldighet kan fremstilles som et koblingsord 

– Hvilke rettsfakta fører gyldighet/ugyldighet? 
– Hvilke rettsvirkninger følger av gyldighet /ugyldighet? 
– Her fokuser på rettsfakta  

• Er det noen generelle normer om hvilke forhold som fører til gyldige eller ugyldige normer? 
– Særegen type kvalifikasjonsnormer (u/gyldighetsnormer):  

• Hvilke vilkår må være oppfylt for at noe skal regnes som gyldig?  
• Hvilke vilkår kan ikke være oppfylt for at noe skal regnes som gyldig? 

– U/gyldighetsnormer som referer til kompetanse 
• Hva er virkningen av at  direktøren for Post- og teletilsynet signerer en tilleggsprotokoll til Bern traktaten om post union?  

– U/gyldighetsnormer som referer til utøvelse av kompetanse 
• Grunnlovens regler for behandling av lovvedtak 

– U/gyldighetsnormer som referer til utviklingen i tiden etter kompetanseutøvelsen 
• Kan avgiveren av et løfte som har kommet til mottakers kunnskap, trekke tilbake løftet? Avtl § 39 

– [neste slide Figur fra Rettsfilosofi] 





Oppsummering 

• Pliktnormer 

• Kompetansenormer 

• Kvalifikasjonsnormer 



Regler, Retningslinjer, Avveininger 

(”Juristskjønnet”) 
 

• Inndeling på tvers av plikt-, kompetanse- og 
kvalifikasjonsmodalitet 

• Normer kan gi mer eller mindre klare 
angivelser av vilkår og rettsfølger 

 

 



Vilkår beror på fakta og rettsfølge er 
entydig angitt 

– Hvis du er 18 år kan ta førerprøve (Fast norm) 

 



Vilkår og/eller rettsfølge beror på 
vurdering 

• EØS-retten: 

– Restriksjoner på fri flyt av varer er lovlige dersom 
de er begrunnet på en forholdsmessig måte i et 
legitimt allment hensyn. (Avveiningsnorm) 

• Havrettskonvensjonen, artikkel 59  

– Mellomstatlige konflikter, i den økonomiske sonen 
som ikke er regulert av konvensjonen skal  

• ”løses på grunnlag av hva som er rett og rimelig og i lys 
av alle relevante omstendigheter” 

 



Retningslinjer 

• Avveiningsnormene gir ikke rom for alle typer 
avveininger 
– Eks: Restriksjoner på fri flyt av varer er lovlige dersom de 

er begrunnet på en forholdsmessig måte i et legitimt 
allment hensyn.  
• Hva er forholdsmessig? 

• Nødvendig og egnet (og også stricito sensu?) jf rettspraksis 

• Nødvendighets og egnethetskriteriene er retningslinjer for 
avveiningsnormen 

– Havrettskonvensjonen, artikkel 59 sier at det i 
mellomstatlige konflikter, i den økonomiske sonen,  skal  

”tas hensyn til den betydning de pågjeldende interesser har både for 
partene og for det internasjonale samfunn som helhet” 



Særlig om rettskildelæren og 
avveiningsnormer 

• Rettskildelæren – består den av faste normer 
eller avveiningsnormer og retningslinjer? 

• Vanskelig med eksempler på faste normer – 
hva med lex superior? 

• Høyesterett gir ofte uttrykk for at det må 
foretas avveininger – og rettskildelæren angir 
retningslinjer 



Er alle normer avveiningsnormer? 

• Hvis forholdet mellom rettskildefaktorer må 
avgjøres etter avveining – kan det da finnes 
faste normer? 

• Er språket stabilt nok til å skape helt faste 
normer?  

– Hva er ”kvantitativ importrestriksjon”? 

– Når er man 18 år? 



”Juristskjønnet” 

• Jurister må anvende skjønn for å avveie 
rettskildefaktorer mot hverandre 

 



Verdier og normer 

• Verdiutsagn  
– «Naturen er en nasjonalverdi som må vernes” 

• Normative utsagn 
– «Levende eller levedyktige organismer kan bare 

innføres til Norge med tillatelse fra myndighetene 
etter denne loven» 

• Gir utsagnene uttrykk for en gjeldende verdi 
og norm? 
– Spørsmål om utsagnenes virkelighetstilknytning 

 

 



Verdispråk og normspråk 

• Likheter  

• Forskjeller 

• Anvender jurister normer eller verdier? 

– I hvilke situasjoner kan verdier være relevant for 
rettsanvendelsen? 

– Hvis jurister anvender verdier – hvilke verdier? 

 



Rettigheter – hva er det? 

• Rettighetsspråket: «A har eiendomsrett», «B har 
innsynsrett» osv. 
– Krav overfor andre som vi selv kan gjøre gjeldende 

(dersom det fremsettes et krav gir det den andre plikt, 
f. eks til å fjerne seg fra eiendommen, utlevere 
dokumenter) 

– Vern mot andres inngrep (andres plikt til å respektere 
noe, f.eks ikke ødelegge det noen har eiendomsrett 
til).  

– Kompetanser av forskjellige slag (fastsette normer for 
noe, eksempler regulere bruken av en eiendom man 
har eiendomsrett til) 
 



Rettigheter og koblingsord 

• Rettigheter som koblingsord 

– Eiendomsrett – en koblingssentral mellom visse 
rettsfakta og rettsfølger? 

– Hvor langt kan rettssystemet gå i fjerne rettsfølger 
av eiendomsrett?  

 

• Har eiendomsretten og andre rettigheter en 
normativ «kjerne»?  

 



Prinsipper og verdier i norsk rett 

–Likebehandling, rettferdighet, 
frihet og rettssikkerhet 

–Motstrid mellom og 
harmonisering av verdier og 
prinsipper 

–Avveiningsmodell og 
rangordningsmodell 

 



Hvilke normative elementer er 
sentrale i norsk rett? 

• Systeminternt perspektiv 
• Logisk element: Er det en logisk sammenheng 

mellom ulike normer? Kan noen verdier og 
prinsipper ble ivaretatt av flere forskjellige normer? 

• Historisk element: Hvilke normer har vokst inn i 
rettsystemet over tid?  

• Hvorfor er likebehandling, rettferdighet, frihet 
og rettssikkerhet sentralt? 

• Kan forklare og begrunne store mengder av 
skiftende regler 
 



Likebehandling 

• Sondringen mellom likhet og ulikhet er aktuell på 
flere nivåer 

– Hverdagslig: Er tilfellet x forskjellig fra y 

– Teknologisk og sosial dynamikk: Skal nye tilfeller 
behandles likt som ”gamle” (e-post og brev) 

– Eksistensielt: Hvem er rettssubjekt?  

• Rettssystemets sondring mellom likt og ulikt  er 
forskjellig fra rettssystemets evne til å håndheve 
sondringen (realisering av likebehandling) 



Rettferdiget 















”Justice” som rett-ferd 

• Før-sokratisk filosofi: begrep om kosmisk 
balanse 

• Naturlige kretsløp og prosesser (sol, måne, 
årstider etc.) 

• Anixmander: 
– I det alle ting har sin opprinnelse, skal de også 

ødelegges...”according to necessity, for they pay 
justice and retribution for injustice to each other 
according to the assessment of Time” (overs. av 
Kirk, Raven, Schofield) 



Rettferdighetsbegrepet – historisk 
oversikt 

• Kosmisk balanse  
– Før-sokratisk 

• Harmoni i sosiale og politiske relasjoner 
– Aristoteles, Platon 

• Justitia 
– Romersk antikk  

• Teologi 
– Middelalderen 

• Rasjonalistisk politisk filosofi og rettsfilosofi 
– Opplysningstid 

• Moderne skeptisisme 
– Non-kognitivisme og dekonstruksjon 

• Moderne normativ rettferdighetsteori 
– Rawls 

• Analytisk rettferdighetsteori 
– Eckhoff 


