
Oppsummering 

• Rett og normativitet 
– Normative utsagns  

• modalitet (plikt, kompetanse og kvalifikasjon) 

• saksinnhold (person, situasjon og handling) 

• fasthet (faste normer, avveiningsnormer og 
retningslinjer) 

• former (norm og verdi) 

– Normteoretisk analyse av juridisk språk 
• rettigheter  

• u/gyldighet 

 



Rett og praktisk fornuft 

• Oversikt 

– Introduksjon 

• Begrepet praktisk fornuft og moralfilosofi 

• Positiv rett og moral 

• Mulighet for å etablere kriterier for kritikk av positiv rett? 

• Begrunnelsesperspektivet 

• Begrunnelsesstrategier 

– Skandinavisk rettsrealisme 

– Utilitarisme 

– Kantiansk teori 

 

 

 

 



Praktisk fornuft 

• Teoretisk fornuft: Gjennom fornuften kan vi få innsikt i logisk, 
matematiske og naturlige sammenhenger som gjelder med 
nødvendighet  
– Eksempler 

• Det logiske kontradiksjonsprinsippet: Noe kan ikke være og være 
på samme tid 

• Geometri: Summen av vinklene i en trekant er 180 grader 
• Tyngdekraften 

• Kan vi gjennom fornuften få innsikt i hvordan vi bør handle? 
Spørsmål om praktisk fornuft – moralfilosofi 
– Finnes det fornuftsbaserte regler for handling – praksis – 

som gjelder med nødvendighet?  (Kant) 
– Kan fornuften si noe om hvordan vi bør opptre i 

enkeltsituasjoner (Aristoteles) 
 
 

 
 



Læringskrav punkt IV  
Rett og Praktisk fornuft 

 
A)  Deskriptivt om likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett 

og moral  
– Det kreves god forståelse av:  

• De viktigste likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral.  
 

 

B) Muligheten av å etablere kriterier til vurdering og kritikk av positivt 
foreliggende rettssystemer  
– Det kreves god forståelse av:  

• Problemstillingen.  

– Det kreves kjennskap til:  
• Følgende tre teoretiske posisjoner i forhold til problemstillingen:  
• Teorifamilie 1: Kantiansk rettsteori  
• Teorifamilie 2: Utilitarismen  
• Teorifamilie 3: Den skandinaviske rettsrealismen  

 



Rett 

• Hva er rett?  

– Tekster, normer, sosial praksis, eller vold? 

• Fenomener 
• Staten (eks. norsk rett) 

• Regionale organisasjoner (eks. EU rett) 

• Globalt (eks. folkerett) 

• Lærebokens begrep om positiv rett 
• Ingen allmenn definisjon - men fokus på faktisk 

forekommende språkbruk 

 

 



Moral 

• Regler eller prinsipper som gjør det det mulig å skille 
mellom riktige og uriktige handlinger. 
– Deskriptivt 

• Beskrivelse av hvilke normer eller verdier for hva som er riktig 
handlinger  som gjelder 
– i samfunnet,  
– i grupperinger i samfunnet, eller 
– som aksepteres av enkeltindivider 
 

– Normativt 
• Formulering av normer eller verdier for hva som er riktige 

handlinger, som gjelder for alle personer 
• Normativ moralfilososfi: Aristoteles, Kant, Bentham, Habermas, 

Rawls etc.  

 



Positiv rett og moral  

• Forbindelseslinjer mellom rett og moral 
– Normativt språk 

• Verdier og normer anvendes i beskrivelser av rett og moral 
– Moralske verdier 
– Moral – faste normer eller avveiningsnormer? 

» Du skal ikke krenke andres frihet - Gjør det situasjonen krever 
– Moralske retningslinjer? 
– Moralske plikt- og kompetansenormer  

» Ta vare på vennskap, foreldre kan fastsette normer for sine barn 
– Moralske kvalifikasjonsnormer? 
– Forskjeller: Fravær av rettskildelære, formelle sanksjoner, og hierarki 

– Retten viser til moralsk normer (avtl § 36) 
– Retten bedømmes av moralske normer (Syria) 
– Moralske normer om forholdet til retten (Plikt til lydighet 

eller sivil ulydighet)? 
 



Læringskrav 4 B 

Muligheten av å etablere kriterier til vurdering og 
kritikk av positivt foreliggende rettssystemer  

– Det kreves god forståelse av:  

• Problemstillingen.  

– Det kreves kjennskap til:  

• Følgende tre teoretiske posisjoner i forhold til 
problemstillingen:  

• Teorifamilie 1: Kantiansk rettsteori  

• Teorifamilie 2: Utilitarismen  

• Teorifamilie 3: Den skandinaviske rettsrealismen  

 

 



Nærmere om problemstillingen 

• Normers virkelighetstilknytning 

– Hvilken tilknytning kan normer ha til våre liv? 

• Psykologi og sosialisering ? 

• Frykt for sanksjoner? 

• Fundert i natur, religion eller rasjonalitet?  

– Eksisterer normer? 

– Kan normer observeres? 

 

 

 









Normer og mening 

• Forestillinger om normer kan gi mening til 
observasjoner 
– Hiroshima 

• krigens normer, normer for bruk av 
masseødeleggelsesvåpen  

– Eidsvoll  
• Normer om folkesuverenitet, den konstituerende makts 

kompetanse, og grunnlovens normer  

– Eichmann  
• Normer om folkemord og rettsoppgjør  

 



Hvilke muligheter har vi til å kritisere 
positiv rett? 

• Kan vi igjennom fornuften etablere kriterier for kritikk av 
positiv rett? 
– Ekstern målestokk 

– Internt perspektiv – Kan Stortinget bestemme hva som er ”riktig”? 

• Kognitivisme og non-kognitivisme 

• Tre posisjoner 
– Skandinavisk rettsrealisme (non-kognitiv) 

– Utilitarisme (svak kognitivisme) 

– Kantiansk moralfilosofi (sterk kognitivisme) 



Begrunnelsesstrategier 

• Deduksjon (hjemmel) 

• Induksjon (grupper av enkeltsaker) 

• Hvordan begrunne et svar på spørsmålet om 
vi har mulighet til å etablere kriterier til 
vurdering og kritikk av positivt foreliggende 
rettssystemer?  



Skandinavisk rettsrealisme 

• Oversikt 

– Olivercronas argumentasjon 

– Analyse og kritikk av Olivercronas begrunnelse 

– Hva er Skandinavisk rettsrealisme? 

 



Olivercronas argumentasjon 

• Utbredt antagelse: 

– «Retten er et sett med regler som er bindende for 
alle» 

– Olivercronas spørsmål, hva betyr «bindende»?
   

• Hvilke grunner angir Olivercrona til støtte for 
sin posisjon? 

  

 



Grunner for å anse rettens bindende 
kraft som illusjon 

• Rettens bindende kraft kan ikke være basert på:  
1. interesse i å unngå sanksjoner? 

I.  Unngå ubehageligheter er ikke det samme som «bindende» jf 
ild-eksempelet 

II. Sanksjoner kan i seg selv begrunne regelens bindende kraft 
(sanksjon ilegges fordi bindende regel er brutt, reglen blir ikke 
bindende fordi den er sanksjonert)  

III. Effektiviteten av sanksjoner kan variere – betyr det at rettens 
bindende kraft varierer tilsvarende?   

2. Følelse av å være bundet? 
1. Individuelle variasjoner i opplevelsen av rettens forpliktende 

karakter – er retten ikke «bindende» for kriminelle?  

3. Rettens bindende kraft er intet faktum  

 

 



Grunner for å anse rettens bindende 
kraft som illusjon 

• Rettens bindende kraft kan være en realitet som 
en forestilling – men det gjør ikke rettens 
bindende kraft virkelig. Sml enhjørning.  

• Mennesker kan også være tilbøyelige til å skape 
forestillinger om rettens bindende kraft, fordi vi 
angivelig tilpasser oss andres imperativer for å 
unngå å leve i frykt (sosiobiologisk 
internalisering) 

• Rettens bindende kraft kan derfor ikke være 
annen enn en illusjon – psykologiske fakta. 

 



Hva er rett? 

• Dersom det ikke finnes normer eller rettigheter 
som gjelder for alle – hva kan retten være? 

• Maktbruk – adferdsregulering gjennom regler 
– Klare eksempler: 

• Alkoholloven 
• Lov om pengespill 

– Uklare eksempler? 
• Lov om gjennomføring av menneskerettigheter? 

• For Olivercrona er retten et faktum – ikke basert 
på universell eksistens av noen normer 

• Rett = Makt 



Analyse og kritikk av Olivercrona 

• Eliminasjonsmetode – mulige kandidater for rettens 
bindende kraft avvises. Finner intet logisk gyldig argument 
for at rettens bindende kraft ikke kan eksistere 

• Avgjørende for Olivercrona er at rettens bindende kraft ikke 
kan observeres i tid og rom 
– Generelt kriterium på vitenskapelighet i logisk-positivistisk 

tradisjon 
– Alt som ikke kan erkjennes gjennom sanseerfaring eller formal 

logikk er uvitenskapelig, irrasjonelt, metafysisk – en illusjon 

• Men påstanden om at alt som ikke kan erkjennes gjennom 
sanseerfaring eller formal logikk er illusjon – kan ikke selv 
bevises gjennom sanseerfaring eller formal logikk. 

• Selvmotsigelse i Olivercronas posisjon 
 



Hva er Skandinavisk rettsrealisme? 
 

• Olivercrona – en av flere rettsfilosofer i 
Skandinavia som har avvist at det finnes 
normer som er forpliktende (bindende) for 
alle 

• Se også: Axel Hägerstrøm, Alf Ross, Torstein 
Eckhoff 

• Hva betyr rettsrealismens avvisning av rettens 
bindende kraft for rettsvitenskapen? 

 



Rettsrealisme og rettsvitenskap 

• Rettsvitenskap bør beskjeftige seg med det 
positivt gitte rettsystemet 

• Hva kan vi si om rettsystemet som også kan 
bekreftes eller falsifiseres gjennom observasjoner 
i tid og rom? 
– Forutsi hva HR vil si (rettsdogmatikk) 
– Påpeke hvordan retten virker gjennom sosiologiske 

undersøkelser (rettssosiologi og rettspolitikk) 

• Er det rom for å kritisere gjeldende rett med 
utgangpunkt i universelle normer eller 
rettigheter? 



Utilitarisme 

• Oversikt 

– Benthams utilitarisme 

– Analyse og kritikk av Bentham 

– Generelt om utilitaristisk tenkning 



Benthams utilitarisme 

• All rasjonell adferd er motivert av lyst og smerte: Vi søker alltid å 
unngå smerte og maksimere lyst 

• Fire kilder til lyst og smerte 
– fysiske kilder 
– politiske kilder 
– moralske kilder 
– religiøse kilder 

• Mennesket må som rasjonelt individ manøvrer mellom disse 
kildene 

• Hovedpoeng for Bentham: Hvordan kan lovgivningen legge til rette 
for mest mulig lykke og minst mulig smerte i samfunnet 
– Del av opplysningstanke og rasjonelle krav til utøvelse av politisk 

autoritet på slutten av 1700- begynnelsen av 1800-tallet 
 
 



Nytteprinsippet 

• Nytteprinsippet: Det prinsipp som innebærer 
at handlingers godhet vurderes etter hvilken 
tendens den synes å ha til å øke eller minske 
lykken 

• Hvordan brukes nytteprinsippet i praksis 

– Lyst-enheter 

– Hvordan kalkulere lys/smerte summen?  



Mills utilitarisme 

• Mer nyansert beregning av lyst 

– Mennesket har evne som muliggjør andre gleder 
enn rent sanselige 

– Regelutilitarisme: i et langsiktig perspektiv kan vår 
sikkerhet og derved lykke være bedre tjent med 
en regel enn frihet til å utføre en handling basert 
på nytteprinsippet 



Analyse og kritikk av Bentham/Mill 
 

• Hvordan kalkulere lyst-enheter? 

– Økonomiske mål for etterspørsel kan gi en 
pekepinn 

– Men stor usikkerhet om virkninger i fremtiden – 
hva blir effekten av å bygge lyntog mellom Oslo og 
Bergen? 

• På tross av vanskelighetene: Kost/Nytte 
betraktninger er viktig i alle lovvedtak – les 
proposisjoner! 

 

 



Analyse og kritikk av Bentham og Mill 

• Kan Bentham og Mill gi et godt nok forsvar for 
individets frihet? 

– Burde USA ha anledning til å anvende tortur på 
Guantanamo for å avverge ytterligere 
terrorangrep? 

– Hva tilsier nytteprinsippet? 

– Hva innebærer egentlig regelutilitarisme?  



Analyse og kritikk av Bentham og Mill 

• Hvorfor nytte prinsippet? 

– Hvordan er det mulig å begrunne at det prinsippet 
er det viktigste? 

 

 



Generelt om utilitaristisk tenkning 
 

• Beskriver et viktig trekk ved rasjonalitet 

• Tette bånd til økonomi 

• I dag nærmest et ”selvsagt” perspektiv – mulig 
å gjenfinne i politikk, forvaltning og juridisk 
argumentasjon 
– Se Lover, forvaltningsvedtak og dommer 

• Svakheter 
– Beskyttelse av individuelle rettigheter 

– Begrunnelse 

 


