
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
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Tema for forelesningen

• Regler, Retningslinjer, Avveininger 
(”Juristskjønnet”)

• Verdier

• Motstrid og harmonisering 
– Hva betyr motstrid og harmonisering av verdier og 

prinsipper?

– Avveiningsmodell og rangordningsmodell som forslag 
til løsning av motstrid

• Rettighetsbegrepet

• U/gyldighet



Retningslinjer og avveiningsnormer

• 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

• Avtaleloven § 36:
– En avtale kan helt eller delvis settes til side eller 

endres for så vidt det ville virke urimelig eller være 
i strid med god forretningsskikk å gjøre den 
gjeldende. 

• 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
– Urimelighetssensur etter avtaleloven § 36: 

• «Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, 
partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men 
også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for 
øvrig».

– Ved løsning av konflikter etter havrettskonvensjonen, 
artikkel 59, skal det: 
• «tas hensyn til den betydning de pågjeldende interesser har 

både for partene og for det internasjonale samfunn som 
helhet»



Normquiz!

www.Kahoot.it



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



Motstrid og harmonisering

• Når vi tar stilling til hvilke normer som gjelder vil ulike 
argumenter ofte trekke i ulike retninger
– De enkelte rettskildefaktorene kan trekke i ulik retning (lovens 

ordlyd, forarbeider, rettspraksis, reelle hensyn)
– Det kan utledes argumenter i ulike retninger fra samme 

rettskildefaktor (motsetninger i forarbeider, ulike reelle hensyn 
osv.)

• Hvordan løse motstrid mellom argumentene?
– Rangordningsmodell

• Enkelte typer av argumenter går alltid foran andre argumenter

– Avveiningsmodell
• De enkelte argumentene må avveies mot hverandre

– Norsk rettskildelære – rangordnings- eller avveiningsmodell?



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? 
– Når er man 18 år?

• ”Juristskjønnet” – avveininger av  
rettskildefaktorer krever vurderinger -
utøvelse skjønn. 



Styring av juridiske vurderinger -
verdier

• Normativitet forstått som oppfatninger om hvordan noe bør være 
kan komme til uttrykk som 
– utsagn om normer (plikt-, kompetanse-, og kvalifikasjonsutsagn)
– verdiutsagn («alle mennesker bør behandles likt»)

• Likheter og forskjeller mellom språk om henholdsvis normer og 
verdier
– «normere»

• Normfastsettelser, viser til det at noen fastsetter normer
• Normpåkallelser, viser til eksisterende norm i gitt situasjoner «Husk, avtaler 

skal holdes»

– «vurdere»
• viser til en gitt verdi som brukes som grunnlag for bedømmelse av et 

saksforhold – ligner normpåkallelser

– Normer er todelende, verdier er graduelle

• Er norske juristers vurderinger styrt av verdier – i så fall hvilke?  



Normteoretisk analyse av juridisk 
språk

• Koblingsord

• U/gyldighet

• Rettigheter



Grl § 93

«Ethvert menneske har rett til liv»

Pliktutsagn?

Kompetanseutsagn?

Kvalifikasjonsutsagn?

Verdiutsagn?



Grl § 112

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og 
til en natur der produksjonsevne og mangfold 
bevares.» 

Pliktutsagn?

Kompetanseutsagn?

Kvalifikasjonsutsagn?

Verdiutsagn?



Vienna Convention on the Law of 
Treaties article 69

«A treaty the invalidity of which is established 
under the present Convention is void. The 
provisions of a void treaty have no legal force.»

Pliktutsagn?

Kompetanseutsagn?

Kvalifikasjonsutsagn?

Verdiutsagn?



Arvelova § 35

«Ei gåve som er meint å skulle oppfyllast etter at 
givaren er død, er berre gyldig så langt den fell 
innanfor den delen av formuen som givaren
kunne rå over med testament etter §§ 29 og 37»

Pliktutsagn?

Kompetanseutsagn?

Kvalifikasjonsutsagn?

Verdiutsagn?



Rettigheter, gyldighet og ugyldighet 
som koblingsord

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

• Formål: Gi enklere måte å systematisere 
rettsstoffet på



Koblingsord: kvalifiseringer,  
kompetanser, plikter og friheter

• Eksempel: Eiendomsrett som koblinsgord

• Sammenkobling av blant annet følgende normer:
– Den om har ein ting som sin eigen i 20 år i samanheng, hevder 

eigedomsrett (kvalifikasjonsnorm)
– Den som har eiendomsrett har plikt til å betale formuesskatt 

(pliktnorm)
– Den som har eiendomsrett har frihet til å bruke tingen 

(pliktnorm)
– Den som har eiendomsrett har ene til å bestemme over bruken 

(kompetanse)

• [Neste slide: Figur fra boken Rettsfilosofi]





U/gyldighet – presentert som 
koblingsord

• 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  til gyldighet/ugyldighet?

– Hvilke rettsvirkninger følger av gyldighet /ugyldighet?

– Her fokus på rettsfakta



Hvilke rettfakta kan føre til 
u/gyldighet?

• 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?



Typer av u/gyldightesnormer

• U/gyldighetsnormer som referer til 

– kompetanse

– utøvelse av kompetanse

– utviklingen i tiden etter kompetanseutøvelsen

• [neste slide Figur fra Rettsfilosofi]





Rettigheter – hva er det?

• Kan rettigheter beskrives som normer?



Rettigheter – forstått som normer

• 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)



Oppsummering

• Rett og normativitet

– Normative utsagns 

• modalitet (plikt, kompetanse og kvalifikasjon)

• saksinnhold (person, situasjon og handling)

• fasthet (faste normer, avveiningsnormer og 
retningslinjer)

– Normteoretisk analyse av juridisk språk

• u/gyldighet

• rettigheter 
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