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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 
 



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 
 

 



Rett og normativitet 

• Norm i vanlig språkbruk: anerkjent regel, 
rettesnor, mønster, målestokk 
– Hvordan noe bør være 

 
• Hvilke normer er styrende for våre liv? 

– Hva er gyldige grunner for det vi foretar oss? 

 
• Hvilke normer er styrende for jurister? 

– Hva er gyldige grunner for det vi foretar oss i egenskap 
av å være jurister (dommere, advokater, tjenestemenn 
i forvaltningen mv.)? 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



Hva er gyldige grunner for det vi 
foretar oss? 
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Hva er gyldige grunner for det det vi 
foretar oss?  

– Hvorfor holde  løfter?  

 

1) Frykt for sosiale sanksjoner? 

2) Frykt for rettslige sanksjoner (eks krav om prisavslag)? 

3) Opplært til å holde  det vi lover? 

4) Det er i utgangspunkt moralsk riktig for alle, uansett 
tid og sted, å holde løfter? 
 

 

 



Hva er gyldige grunner for det vi 
foretar oss?   

– Hvorfor begynne på og gjennomføre 
masterstudiet i rettsvitenskap?  

• Mulighet for arbeid med høy inntekt?  

• Arbeide for et rettferdig samfunn? 

• Innfri familiens eller venners forventninger? 

• Andre grunner? 

 



Hva er gyldige grunner for det vi 
foretar oss?  

– Hvorfor tolke Grunnloven § 97 slik at den gir Stortinget 
anledning til å vedta lov som reduserer verdien av den 
enkeltes formuesgoder?  
• Ordlyden i Grunnloven § 97 (lest isolert) hindrer ikke  lovgivning 

som reduserer verdien av den enkeltes formuesgoder  

• Intensjonen med Grunnloven § 97 var ikke å hindre lovgivning som 
reduserte verdien av den enkeltes formuesgoder 

• Det følger av statsformen i Norge at et alminnelig flertall på 
Stortinget må kunne bestemme hvordan Grunnloven skal tolkes 

• Det skaper mest lykke for flest mulig å gi Stortinget handlingsrom 
til å regulere bruken av formuesgoder uavhengig av Grunnloven § 
97?  

 



Hvordan analysere normer? 

• To hovedspørsmål: 

 

– Hvilken tilknytning har normer til vår virkelighet? 

• Normer eksisterer bare som internaliserte psykologiske fakta 

– Innlærte forestillinger om hva som er riktig – typisk ved å se hva 
andre i et fellesskap oppfatter som riktig  

• Normer kan være gyldige uavhengig av tid og sted 

– Det er noe som er riktig mer eller mindre uavhengig av tid og sted 

 

– Hvilket meningsinnhold kan utsagn om normer ha? 

 



Normative utsagns mening  

• Hvilke trekk i virkeligheten referer utsagn om 
normer til? 
– Person (hvem gjelder normen for, og i forhold til?) 
– Situasjon (når gjelder normen?) 
– Innhold (hvilken handling gjelder normen?) 

 
• Hvilke type av normer kan et normativt utsagn gi 

uttrykk for?  
– Pliktnormer 
– Kompetansenormer 
– Kvalifikasjonsnormer 

 
 



Normative utsagn og modalitet 

 

• Pliktnormer 

• Kompetansenormer 

• Kvalifikasjonsnormer 

 



Pliktnormer 

• Normer som er bestemmende for hvilke 
plikter som foreligger 

 

• Pliktnormers saksinnhold og de forskjellige 
formene for plikt 

 



Pliktnormers saksinnhold 

• Tre hovedspørsmål: 

 

– Person: Hvem gjelder plikten for? 

– Situasjon: Når gjelder plikten? 

– Handling: Hva slags plikt er det tale om? 

 



Forskjellige former for pliktnormer  

 
• To normtyper som pålegger plikt:  

– Forbud 
• Landvernet og de øvrige tropper som ikke kan henregnes til linjetroppene, må aldri uten 

Stortingets samtykke brukes utenfor rikets grenser (Grunnloven § 25 andre ledd) 

– Påbud 
• Enhver som velges til representant, er pliktig til å motta valget (Grunnloven § 63 første 

ledd) 

 

• To normtyper som fritar fra plikt: 
– Tillatelser (unntak fra forbud) 

• Stortinget kan samtykke til bruk av Landvernet utenfor rikets grenser (Grunnloven § 25 
andre ledd) 

– Fritakelser (unntak fra forbud) 
• Enhver som velges til representant, er pliktig til å motta valget, med mindre han eller hun

 a) er valgt utenfor det valgdistrikt der vedkommende er stemmeberettiget 
 b) har møtt som representant på alle storting etter forrige valg  
 d) er medlem av et politisk parti og er valgt på en valgliste som utgår fra et 
      annet parti. (Grunnloven § 63) 

 
 

 
 



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 

 
 



Grunnlag for frihet 
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Kompetansenormer 

• Normer som under gitte betingelser gir noen 
evne til å fastsette nye normer som bedømt av 
u/gyldighetsnormer kan bli å regne som 
gyldige 

• Kompetansenormenes saksinnhold og de 
forskjellige formene for kompetanse 

 



Nærmere om begrepet kompetanse 

 

 

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

 



”Evne” 

 

• ikke makt til å påvirke, men enkelte empiriske 
sammenhenger 

• ikke frihet, men evne til å fastsette nye 
normer kan være kombinert med frihet, selv 
det ofte ikke er tilfelle 

• Evnen til å fastsette nye normer er enten 
kombinert med frihet eller fravær av frihet 
(plikt) 

 



”Til å fastsette nye normer” 

 

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

• Nye pliktnormer 
• Nye kompetansenormer 
• 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)  

 



Kompetansenormenes saksinnhold  

• Tre hovedspørsmål: 

 

– Person: Hvem har kompetanse? 

– Situasjon: Når kan kompetansen brukes?  

– Handling: Hva den kompetente fastsette? 

 



Forskjellige former for kompetanse 

• Enekompetanse: 
– Kun en enkelt har kompetanse 

• Delt kompetanse: 
– Kompetansen må utøves av to eller flere i fellesskap 

• Konkurrerende kompetanse: 
– To eller flere har under gitte omstendigheter kompetanse 

hver for seg til å fastsette de samme typer av normer.  

• Autonom kompetanse  
– kompetanse til å fastsette pliktnormer for seg selv 

• Heteronom kompetanse 
– kompetanse til å fastsette pliktnormer for andre 

 
 
 

 

 



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. 

 



Foreløpig oppsummering 

• Et «skjema» for analyse av normative utsagns 
meningsinnhold 
– Hvilke trekk i virkeligheten referer utsagn om normer 

til (saksinnhold)? 
• Person (hvem gjelder normen for, og i forhold til?) 
• Situasjon (når gjelder normen?) 
• Innhold (hvilken handling gjelder normen?) 

– Hvilke type av normer kan et normativt utsagn gi 
uttrykk for (modalitet)?  
• Pliktnormer 
• Kompetansenormer 
• Kvalifikasjonsnormer 

 



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» 



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 

 



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?   



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? 

 



Normteoretisk analyse av juridisk 
språk: rettigheter og gyldighet 

 



Kvalifikasjonsnormer og koblingsord 

• Koblingsordets rettsfakta side består av 
alternative kvalifiseringer. 

• Koblingsordets rettfølge side består av 
kumulasjon av forskjellige krav, plikter, 
friheter, kompetanser mv. 

 



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 

 



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 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  til gyldighet/ugyldighet? 

– Hvilke rettsvirkninger følger av gyldighet /ugyldighet? 

– Her fokuser på rettsfakta  



U/gyldighet – mer om koblingsord og 
kvalifikasjonsnorm 

• 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/gyldighetsnormer 

• 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 



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»?  

 



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 

 


