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«Kritikk på pensum» 

• Læringsmål masterprogrammet i 
rettsvitenskap: 

– Kandidatene skal kunne ta standpunkt til rettslige 
problemstillinger på en kritisk måte.  

– Kandidatene skal kunne utøve kritikk ved å foreta 
rettspolitiske vurderinger av rettsreglene.  

 

• Kva menes «kritisk» og «kritikk» ? 



Kritikk av positiv rett 
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Grunnlaget for kritikk 

• Retten kan kritiseres på grunnlag av andre 
forhold enn  
– Teorier om praktisk fornuft   

– Tillærte oppfatninger 

– Politisk verdisyn 

• Hva kan brukes som grunnlag for kritikk av 
rett? 
– Boken “Kritikk” gjennomgår en rekke alternative 

grunnlag 

 

 



Oversikt over forelesningen 

1. Hva kan «kritikk» bety? 

2. Hvorfor kritikk av rett? 

3. Hvordan kritisere?  

 



1. Hva kan «kritikk» bety? 

• Kritikk som skepsis, terningkast og søken etter 
gode liv  

• Kritikk av makt:  
– Utfordre allment aksepterte oppfatninger i en 

offentlighet. 
– Forutsetning friere og bedre liv? 

• Noen arenaer for maktkritikk 
– Politikk, kultur, akademia 

• Hva særpreger akademisk kritikk? 
– Etterprøvbarhet, kritikkens eget grunnlag 

(refleksivitet) 

 



Kritikk og opplysning 

«Opplysning er avslutningen på menneskets 
selvpålagte  umyndighet. Umyndighet er fraværet 
av evnen til å bruke sin egen forstand uten føringer 
fra andre» 
 
Opplysningstidens motto: Ha mot til å stole på egen 
forstand? 
 
- Blir verden bedre av at vi stoler på egen 
 tenkning?     
 



Kritikkens tidsalder 

«Vår tidsalder er kritikkens egentlige tidsalder 
som alt må underkaste seg. Religion i kraft av sin 
hellighet, og lovgivning i kraft av sin majestet, vil 
vanligvis unndra seg denne kritikken. 

Men da vekker de rettferdig mistanke mot seg 
og kan ikke gjøre krav på oppriktig aktelse, som 
fornuften bare innvilger det som har kunnet 
bestå dens frie og offentlige eksaminasjon» 



Hva menes med «kritikk av rett»?  

• Kritikk av rett kommer til uttrykk på ulike 
måter:  

– Utfordre autoritative eller allment aksepterte 
oppfatninger  

– Eksempel: Dommere, byråkrater, professorers 
oppfatninger om konkrete rettsspørsmål 

• Hvor kommer kritikken av retten til uttrykk? 

• Intern og ekstern kritikk av rett 

 

 

 



Intern kritikk 

• Kritikk basert på argumenter og metoder som 
kan anvendes av domstoler og andre 
rettsanvendere 

 

• Eksempel «klassisk» rettsdogmatisk kritikk –
domstolenes avveining av motstridende 
argumenter hentet fra ulike rettskildefaktorer 



Ekstern kritikk 

• Kritikk basert på argumenter og metoder som 
er uavhengig av rettskildelærens rammer 

 

• Gir mulighet for å analysere retten fra utsiden 

 

• Kan vise hvordan makt som utøves gjennom 
rettssystemet, kan utfordres uavhengig av 
denne makten selv 

 



Hvem kan og bør utøve ekstern kritikk 
av retten? 

• Ekstern kritikk av retten utøves ofte av og 
igjennom andre vitenskapelige disipliner 

 

• Risiko ved å overlate ekstern kritikk av rett til 
andre vitenskapelige disipliner? 

 

• Jurister har mulighet for å kritisere noe som 
andre vitenskapsdisipliner ikke kan identifisere 

 

 



2. Hvorfor kritikk av rett? 

• Hva er juristers samfunnsoppgave? 

– Juristløftet: aldri ”… vidende at ville vige fra Ret og 
Rettferdighet…”  

– Tjene myndighetene?  

– Respekt for myndighetenes avgjørelser  

– Ingen nødvendig motsetning mellom respekt for 
avgjørelser og kritikk  

– Demokrati forutsetter kritikk av rett 



3. Hvordan kritisere? 

• Hvilke typer av argumenter har vært brukt for 
å kritisere ulike former for makt på måter som 
er relevante for retten? 

 

 



Hovedtyper av kritiske argumenter 

• Verktøy for kritikk: 
 

– Formale systemer 
 

– Normative målestokker 
 

– Empiriske observasjoner 
 

– Sammensatte verktøy 
 

– Metakritikk 
 

 
 
 



Formal kritikk 

• Elementære logikk  

• Modallogikk 

• Matematikk 

 

 

 

 



Normative målestokker 

• Fornuftens kritikk 

– Er retten i strid med allmenn rasjonalitet?   

• Følsomhetens kritikk 

– Er retten i strid med allmenn evne til 
følelsesmessig innlevelse? 

• Den offentlig fornuftens kritikk 

– Er retten begrunnet på måter som ikke kan 
forsvares overfor alle berørte? 

 



Empiriske observasjoner 

• Målbar kritikk 
– Bygger retten på uriktige forutsetninger om målbare 

forhold?  

 

• Naturvitenskapelige analyser 

• Kvantitativ kritikk 

• Komparativ kritikk 

• Kvalitativ kritikk - etnografisk/antropologisk kritikk 

• Kombinasjoner av ulike former for empirisk kritikk: Den 
tradisjonelle rettspolitikken.  

 



Sammensatt kritikk 

• Økonomisk kritikk 
• Historisk kritikk 

– Bryter retten med fellesskapets tradisjoner? 

• Transformativ kritikk 
– Bygger retten på illusjoner som tilslører reelle og 

undertrykkende forhold?  

• Samtidsdiagnoser 
• Den offentlige fornuftens kritikk 

– Er retten begrunnet på måter som ikke kan forsvares 
overfor alle berørte? 
 

 



Metakritikk 

• «Kritikk av kritikk» - nye kritiske redskaper? 
– Rasjonalitetskritikk 

• Bygger oppfatningene om retten på uholdbare 
forutsetninger om rasjonalitet og (selv)bevissthet 

– Dekonstruksjon og genealogi 
• Er det forestillinger om universelle og ubetingete 

forutsetninger for retten som alltid kan være annerledes og 
tilfeldig? 

– Identitetskritikk 
• Er retten påvirket av kjønn, etnisitet, språk, historie mv.?  

– Retorikkens kritikk 

 

 



Avslutning 

• Kritikk har vært sentralt for vitenskapelig 
virksomhet 

 

• Mangfold av muligheter for kritikk 

 

• Dersom jurister ikke selv utøver ekstern kritikk 
av gjeldende rett eller metode kan retten og 
metode unnslippe kritikk  



Del A Rettsfilosofi: Læringskrav 
 

 

Rett og normativitet 
– Typer av Normer  

• Pliktnormer, 
Kompetansenormer, 
Kvalifikasjonsnormer 

• Regler, Retningslinjer, 
Avveininger (”Juristskjønnet”) 

– Verdier 
– Rettighetsbegrepet 
– Motstrid mellom og harmonisering 

av verdier og prinsipper 
– Avveiningsmodell og 

rangordningsmodell som forslag til 
løsning av motstrid 

 

 
 
 

 

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 

 

Rett og kritikk 
– Typer av kritiske argumenter 
– Skillet mellom intern og ekstern 

kritikk av retten 
– Historien til de forskjellige formene 

for kritikk av retten 
 

 



 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 


