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Læringskrav:

• Studenten skal ha god forståelse av: forskjellige typer av kritiske 
argumenter

• Studenten skal ha kjennskap til: a) skillet mellom intern og ekstern 
kritikk av retten og b) historien til de forskjellige formene for kritikk av 
retten



Boken inneholder blant annet:

• Hva kritikk kan være

• Forskjellige verktøy for å bedrive kritikk

• Eksempler på kritikk av lovgivning, internasjonale traktater, 
avgjørelser truffet av domstoler og offentlig forvaltning



Hvorfor er dette en del av dette emnet?

• Læringsmål på 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»

- Krav til masteroppgaver i rettsvitenskap:

- «Studenten skal være i stand til å kritisk vurdere gjeldende rett»



Da er det vel på sin plass å få undervisning i 
hva «kritikk» kan innebære?

Å være kritisk betyr ikke bare å være negativ…



Termen «kritikk» har endret meningsinnhold 
opp gjennom tiden:
• Antikkens termer «Kritik» og «Krise» omhandler sondring eller 

vurdering mellom liv/død, frelse/fordømmelse og 
rettferdig/urettferdig

• Latinsk: «critica»: kriterier for evaluering av originalitet og estetikk i 
tekst og kunst (vi finner igjen noe av dette i dagens litteraturkritikk)

• Opplysningens kritikk: Frigjøring fra Middelalderens begrensninger på 
vitenskap, fornuft og politikk (vi finner igjen denne betydningen i 
akademisk kritikk i dag)

• Kritisk teori: Hvis kritikken ikke fører til endringer for 
underpriviligerte, så kan heller ikke kritikken være frigjørende



Kritikk kan være basert på at en tekst, norm 
eller utsagn er:
• Semantisk vag

• Semantisk flertydig

• Syntaktisk flertydig

• Pragmatisk flertydig

• Logisk ugyldig

• Normativt gal



Men hvorfor kritikk på masterstudiet?

• Generelt: akademisk virksomhet er grunnleggende (men ikke bare) en 
kritisk virksomhet

• Akademia søker sannhet, klarhet, tydelighet, redelighet, saklighet, for 
å oppnå dette må man gå kritisk til verks.

• Jurister blir opplært til å finne gjeldende rett (juridisk metode), og 
fremme rett (kandidatløftet)

• Ingen motsetning mellom juristrollen og kritikk (på ingen måte!)

• Jurister kan se noe som ikke er synlig for andre, det gjelder både 
andre akademikere og ikke-akademikere. 



«Opplysningens kritikk»

• Tar utgangspunkt i den selvstendige, rasjonelle tanke



Hva er opplysning?

• «Opplysning er avslutningen på menneskets selvpålagte umyndighet. 
Umyndighet er fraværet av evnen til å bruke sin egen forstand»

• Opplysningstidens motto: «Ha mot til å stole på din egen forstand!»

- Immanuel Kant (1724-1804), Kant skrev «Kritikk av den rene fornuft», 
«Kritikk av dømmekraften», «Kritikk av den praktiske fornuft».

- Kant bruker «kritikk» i betydningen «sømfare», gå gjennom et 
begrep, fenomen, påstand i disses mindre bestanddeler. For deretter 
teste dette opp mot fornuftens og moralens lov. Samt se om dette er 
innenfor «området for mulig erfaring». 



Kritikk og offentlighet

• «Vår tidsalder er kritikkens egentlige tidsalder [hvor] alt må 
underkaste seg [kritikk]. 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 [selv] og kan ikke gjøre krav på 
oppriktig aktelse [anseelse, respekt], som fornuften bare innvilger det 
som har kunnet bestå dens frie og offentlige eksaminasjon» (Kant)

• Altså: Et opplyst, fornuftig menneske vil eksaminere alt, kritisere alt, 
og bare det som «består testen», vil et slikt menneske «akte» 
(akseptere, respektere)



Definisjon av «kritikk»

•«Kritikk» er å utfordre allment aksepterte 
oppfatninger i en offentlighet (Eriksen, s. 21)



Akademisk kritikk – en av flere former for 
kritikk:
• Akademisk kritikk kjennetegnes av:

- Etterprøvbarhet (andre kan i prinsippet gjennomføre den samme 
kritikken)

- «Et kjennetegn på mange forskjellige former for akademisk kritikk er 
(…) at den konfronterer bestemte oppfatninger om hva som er sant 
og riktig med offentlige undersøkelser som er etterprøvbare» (s. 30)

- Kritikk av kritikken: En akademisk form for kritikk fordrer at kritikeren 
er kritisk både til de oppfatninger som kritiseres og sin egen posisjon -
man kan ikke anse sine egne standpunkter som «evige og universelle»



Maktkritikk

• Det er mange som hevder at et viktig aspekt ved 
akademisk/intellektuell virksomhet, er maktkritikk

• Man kan utføre maktkritikk ved å ikke la seg påvirke av den makten 
som former tenkning, oppfatninger og preferanser (Foucault)

• Eller man kan anse det som et «adelsmerke» for 
(samfunns)vitenskapen å utfordre vedtatte sannheter (Neumann; 
Dürkheim)

• Slike former for maktkritikk er også åpent for rettsvitenskapen



Kritisk teori (Franfurterskolen)

• Kort sagt: målet med denne formen for kritisk teori (som tar mange 
forskjellige former) er at man i stedet for å undersøke hvilke midler 
man har for å forbedre den enkeltes livsvilkår, så vender man seg mot 
samfunnet på en kritisk måte for å endre på de strukturer i 
samfunnet som skaper (forårsaker) sosial ulikhet. 

• F.eks.: Det er vanlig at å tenke at hvis en samfunnsinstitusjon ikke 
virker etter sitt formål, så må vi forbedre den (basert på sine allerede 
bestående premisser). Kritisk teori sier: vi må endre den. 

• Vi må endre premissene for samfunnsorden, ikke «bare» reparere de 
bestående institusjoner



Hvor er kritikken i dag?

• F.eks.: ca. 40-50 år siden var det mer utbredt å kritisere det 
bestående samfunnet fra en form for radikal politisk ideologi (ofte 
sosialisme/kommunisme i mange forskjellige varianter). Denne form 
for kritikk har stilnet (men er ikke borte)

• På en annen side kan man få inntrykk av at det i dag er opplest og 
vedtatt (en selvfølge) at alt kan (og blir?) kritisert til enhver tid.

• Men har vi egentlig en konstruktiv, dyptgripende kritikk av det 
bestående i dagens samfunn? (eller er det bare gradsforskjeller i det 
politiske og normative landskapet?)



Intern og ekstern kritikk



Hvordan kritisere retten?

Intern kritikk

- Retten og rettsoppfatninger 
utfordres (kritiseres) av 
argumenter og metoder som er 
tillatt innenfor rettssystemets 
rammer (juridisk normativ 
argumentasjon)

Ekstern kritikk

- Retten og rettsoppfatninger 
utfordres (kritiseres) av 
argumenter og metoder som er 
etterprøvbare, men uavhengig av 
juridisk metode



Ekstern kritikk:

• Ekstern kritikk er altså der man finner sin begrunnelse av kritikken i 
noe utenfor retten selv, uavhengig av juridisk metode



Forskjellige former for ekstern kritikk:

• Formale systemer (logikk, matematikk)

• Normative målestokker (f.eks. ut i fra en utilitaristisk argumentasjon 
eller ut i fra Kants kategoriske imperativ) eller fra et religiøst ståsted. 

• Empiriske observasjoner

• Sammensatt kritikk (kritikk bestående av to eller flere former for 
kritikk)

• Metakritikk



Formal kritikk

• Er argumentasjonen logisk gyldig?

• Er det selvmotsigende?



Eksempel på formal kritikk:

• Grunnloven § 92: «Statens myndigheter skal respektere og sikre 
menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for 
Norge bindende traktater om menneskerettigheter»

- Hva betyr dette?

- Gir Grl § 92 alle bindende traktater om menneskerettigheter 
grunnlovs rang?

- Dette kan tolkes som at det finnes menneskerettigheter som er 
nedfelt i grunnloven, og de skal myndighetene respekteres, men i 
tillegg kan det være menneskerettigheter i bindende traktater (som 
ikke er «nedfelt i denne grunnlov») – Ordlyden kan i hvert fall leses 
slik. 



Menneskerettigheter, som har sitt opphav i 
bindende traktater, skal, etter slik ordlyden er 
tolket her, respekteres, men de får ikke 
grunnlovs rang. (formal kritikk)

Man kan også stille spørsmål om hva det 
betyr at «myndighetene skal respektere og 
sikre». Hva ligger i de begrepene? 



Denne flertydigheten kunne vært unngått ved 
en elementær logisk analyse.
• Det ser ut til at det bare er å rette litt på syntaksen



Normativ kritikk

• Er retten i strid med normative forventninger?

- Er det samsvar mellom positiv rett og normer som kan utledes av 
allmenn rasjonalitet (eks. Kant), evne til følelsesmessig innlevelse 
(non-kognitivisme) eller en utilitaristisk betraktning?

- Eksempel: «Kirkeledelsens brev» og Shawcross’ argumentasjon i 
Nürnbergsprosessen



Kirkeledelsens brev:

• Okkupasjonsmakten under andre verdenskrig vedtok å inndra jøders 
formue og arrestere jødiske menn

• Den daværende ledelsen i kirken fremmed følgende kritikk:

«Dette strider ikke bare mot det kristelige bud om nestekjærlighet, 
men mot de enkleste rettskrav»

- «De enkleste rettskrav» hevder at vedtaket vil være i strid med det 
minimum av rettigheter staten har plikt til å respektere for at 
rettssystemet skal være et rettssystem

- Kan et rettssystem som inndrar formue, uten at noen lov er overtrådt 
og uten rettergang, fortsatt være et rettssystem?



Videre:

• Vedtaket om å inndra formue og arrestere uten at noen lov er 
overtrådt, er ikke bare i strid med budet om nestekjærlighet (her vises 
det da til et normativt prinsipp (kristent i dette tilfellet), men vedtaket 
er også irrasjonelt, da det motsier grunnleggende rettsprinsipper

• Det er da både en normativ og formal kritikk



Normativ kritikk og formal argumentasjon:

P1: Hvis denne normen er i strid med et etisk påbud, så bør vi avskaffe 
den

P2: Denne normen er i strid med et etisk påbud

K: Vi bør avskaffe denne normen



Eksempel:

P1: Hvis normen N er i strid med Moralloven, så er den normativt gal

P2: Normen (N) er i strid med Moralloven

K: Normen (N) er normativt gal

* Moralloven (Kants kategoriske imperativ) er en morallov som, i følge 
Kant og hans tilhengere, er sann/riktig uavhengig av gjeldende rett. 



Shawcross’ henvisning til en naturrett som 
fundament for folkeretten:
• I rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig ble nazister dømt for forbrytelser mot 

menneskeheten og/eller folkemord i det som er kjent som 
Nürnbergprosessen

• Kort sagt: flere tiltalte forsvarte seg med at de ikke hadde brutt tysk lov

• Shawcross argumenterte for at de burde dømmes etter «the law of nature» 
(Eriksen s. 79)

• Shawcross viste også direkte til «menneskehetens moralske samvittighet» 
og at «Enkeltmennesket må stå over staten» (Phillip Sands: «Tilbake til 
Lemberg», s. 427)

• Altså: ren normativ argumentasjon 



Empirisk kritikk

• Bygger retten på uriktige forutsetninger om forhold som kan 
(empirisk) observeres?

- Naturvitenskapelige analyser

- Kvantitative og kvalitative undersøkelser

- Komparative analyser

- Altså: F.eks. Hvis retten forbyr X fordi X er farlig, men empiriske 
observasjoner viser at X ikke er farlig. 



Eks: Hormonbehandlet kjøtt:

• USA kritiserte EUs forbud mot import av hormonbehandlet kjøtt ved å 
vise til at det ikke var tilstrekkelig naturvitenskapelig bevist at 
hormonbehandlet kjøtt er skadelig.

• Importforbudet var da, i følge USA, i strid med gjeldende 
handelsavtaler. 



Kvantitative/kvalitative undersøkelser:

• Hvis man f.eks. (kvantitativt) teller hvor mange justismord det har 
vært de siste 20 årene og det tallet er høyt, så vil det gi grunnlag for å 
kritisere retten

• Etnografiske undersøkelser har f.eks. vist at det kan stilles spørsmål 
ved rettens begreper om hva det vil si å være en folkegruppe eller hva 
som bør være kriteriene for å tilhøre en folkegruppe (kvalitativt)



Komparativ analyse:

• Eks.: Montesquieus (1689-1755) komparative analyse av forskjellige 
statsforfatninger resulterte i en analyse som blant annet hadde 
mange positive betraktninger omkring maktfordelingsprinsippet

• Dette ble da et grunnlag for en kritikk av eneveldige statsforfatninger 
og dermed rettens rolle i denne

• Montesquieu selv mente kun å gi en deskriptiv analyse  



Sammensatt kritikk

• Kan kombinasjoner av formale, normative og/eller empiriske 
argumenter vise til svakheter ved retten?

• Ja, f.eks. kan retten være irrasjonell i forhold til samfunnsøkonomiske 
modeller, være selvmotsigende (formal) og i strid med 
tradisjoner/verdier som er vesentlige for samfunnet

• Retten kan også inneholde termer som implisitt kjønnsdiskriminerer, 
f.eks. når det står «han», men det også bør stå «hun». 
(formal/språklig kritikk og normativ kritikk)



Metakritikk

• Er det forutsetninger for retten og rettsoppfatninger som presenteres 
som universelle og nødvendige, men som kan være annerledes og 
tilfeldige?

- Bygger retten på uholdbare forutsetninger om rasjonalitet og 
selvbevissthet?

- Forutsetter retten uholdbare sammenhenger mellom språk og 
virkelighet?

- Er retten påvirket av kjønn, etnisitet, språk, historie mv?



Eksempler på metakritikk:

• Regler om tilregnelige handlinger forutsetter forestillinger om 
bevissthet

• Hva er bevissthet?

- En forestilling om noe virkelig? Hva er det?

- Har vi egentlig en klar og tydelig forståelse av hva «handling», 
«rasjonalitet», «autonomi», «fri vilje», «erkjennelse», «sannhet» 
(osv) er?



«Nei!», sier Nietzsche

• Og flere med ham. (Horkheimer, Adorno, Freud, Derrida osv..)

• Det de har til felles er en metakritisk rasjonalitetskritikk: der «vanlig» 
rasjonalitetskritikk konsentrerer seg om å fremme formale 
argumenter i sin kritikk, utfordrer den metakritiske
rasjonalitetskritikken også rasjonaliteten selv

• Videre vil metakritikken kunne stille spørsmål om det i det hele tatt er 
mulig å fremme en kritikk innenfor de premissene samfunnet/makten 
legger til rette for 



Man er f.eks. bundet 

• Av de gitte grenser for frihet (også ytringsfriheten)

• Av det samme språket som makten bruker

• Men hvis man bryter de gitte grenser, så blir man arrestert

• Hvis man benytter et helt annet språk, så blir man ikke forstått..

• Enhver kritikk blir en slags skinnkritikk («Makten sier: Ja, vi aksepterer 
kritikken din – du kan få lov til å mene dette, men vi endrer
ingenting»)



Til slutt

• Kritikk har vært sentralt for vitenskapelig aktivitet i mange, mange år

• At retten er slik den er, er også et resultat av mange års kritikk

• Vitenskapelig/akademisk kritikk av rett kan formuleres uavhengig av 
rettssystemets rammer og personlig politiske preferanser

• Dersom jurister ikke selv kritiserer gjeldende rett eller metode, kan 
retten og metoden unnslippe kritikk

• Jurister kan sies og ha et særlig ansvar, da det er jurister som kjenner 
retten best

• En saklig kritikk forutsetter mot til å stole på sin egen forstand, og ikke 
minst ha et kritisk forhold til hva kritikken bør innebære!



I kraft av å være de som best kjenner lovens 
ordlyd:
• Er dere de som best kan kritisere lovens ordlyd.

- Det er ikke forbudt for lovens forvaltere å kritisere seg selv.

Husk: det semantiske, syntaksen og pragmatikken; logisk gyldige 
slutninger (Del C) og det normative, normative teorier (Del A). 

Takk for oppmerksomheten! 


