
 1

Sensorveiledning Allmenn rettsteori 
(rettsfilosofi), valgfag, JUS5500, 2017 vår 

Oppgaveteksten 

Enten: 

Om rett og moral. 

Eller: 
Gjør rede for definisjoners rolle i jus og allmenn rettsteori. Pek 
herunder på forskjellige former for definisjoner og knytt an til 
eksempler. 

Du kan fritt velge hvilken av de to oppgavene du vil besvare, 
uavhengig av hvilket pensumalternativ du har valgt. 

Innledning 
Oppgavene er alternative. Valget mellom dem skal gi alle kandi-
datene mulighet for å finne en oppgave de kan skrive om.  

Begge oppgavene er sentrale og grundig behandlet i pensum. 

Om rett og moral 
Oppgaveteksten må klart nok leses som å gjelde forholdet i videste 
forstand mellom rett og moral. Samtidig gir den friere rom for 
kandidatens tolking av og valg av opplegg for besvarelsen enn opp-
gaveteksten «Om forholdet mellom rett og moral».  

Når oppgaveteksten lyder «Om rett og moral» er følgende alter-
nativer innenfor oppgaven: en kartlegging av likheter og ulikheter 
mellom rett og moral, f.eks. likheter og ulikheter vedrørende norm-
typer og vedrørende forholdet mellom norm og verdi; en drøftelse 
av måter rett og moral samvirker på; en drøftelse av hvorvidt det 
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kan eller må stilles moralske krav til retten, og hva konsekvensen i 
tilfelle blir hvis disse krav ikke er oppfylt. 

En redegjørelse for hva forskjellige forfattere skal ha pekt på som 
sentralt for retten, ligger derimot utenfor oppgaven. Det må fast-
holdes at oppgaven gjelder «rett og moral», ikke «rettsideer». 

Én hovedtilnærming til oppgaven er å gå via spørsmålet om rett og 
praktisk fornuft, dvs. spørsmålet om vi rår over en spesifikt praktisk 
fornuft og hva den i tilfelle kan si oss om kriterier for god og dårlig 
rett. Forfattere og litteratur av relevans i pensum er f.eks. drøftel-
sene i Kant og Bentham av muligheten for å stille opp kriterier til 
vurdering og kritikk av positiv rett. Også mer spesifikt rettsfiloso-
fiske forfattere er relevante under denne første hovedtilnærmingen, 
forsåvidt de tar standpunkt til spørsmålet om rett og praktisk for-
nuft. Ross, Olivecrona og Kelsen er alle eksempler. Både pensum-
alternativ 2 og 3 er relevante, og stoff kan også hentes fra pensum 
forøvrig.  

En annen hovedtilnærming er rettspositivismedebatt. Termen «retts-
positivisme» blir brukt om svært forskjellige spørsmål og svar; vi 
kan si at drøftelser for og imot noe som forfatterne kaller «rettsposi-
tivisme» er en familie av diskusjoner på leting etter en spørsmåls-
stilling.  

Den enklest forståelige form for rettspositivismedebatt er den som 
setter rettspositivisme i kontrast til naturrett, og som identifiserer de 
to med henholdsvis et benektende svar og et bekreftende svar på om 
vi rår over en spesifikt praktisk fornuft. Partier i drøftelsene til 
Ross, Olivecrona og Kelsen kan leses på denne måten.  

Mer krevende med hensyn til både spørsmålsstillingens innhold og 
drøftelsenes argumentative struktur, er former for rettspositivisme-
debatt hvor problemet sies å være rettens «begrep», «natur», «es-
sens», e.l., uten nærmere klargjøring. Debatten mellom Dworkin, på 
den ene side, og Hart og hans elever, på den annen, gir et hoved-
eksempel på dette. Pensumalternativ 3 er særlig relevant her 
(Dworkin, Hart), men stoff kan også hentes fra pensum forøvrig.  

En besvarelse kan systematiseres på flere måter. Én hovedmåte er å 
ta utgangspunkt i forskjellige forfatteres standpunkter. En annen 
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hovedmåte er å analyse problemstillinger og argumenter, og så trek-
ke inn forfatterne til illustrasjon. Den siste tilnærmingsmåten er den 
mest krevende; de som velger den, skal honoreres for dette valget i 
seg selv, og eventuelle feil og mangler må bedømmes lempelig. Den 
første tilnærmingsmåten er enklere. To ting må imidlertid understre-
kes: (i) Oppgaven gjelder «rett og moral», ikke «rettsideer»; 
(ii) Faget er rettsfilosofi, ikke mer allmenn idehistorie eller allmenn-
filosofi (allmenn praktisk filosofi). Det er anvendelsen i en rettsfilo-
sofisk sammenheng det kommer an på. 

Gjør rede for definisjoners rolle i jus og allmenn 
rettsteori. Pek herunder på forskjellige former for 
definisjoner og knytt an til eksempler. 
I en besvarelse vil det være sentralt å si noe om begrepet ‘defini-
sjon’, om typer av definisjoner, og om hvordan definisjoner virker 
sammen med andre elementer, på den ene side i juristers tenkning, 
på den annen side i de former for tenkning kandidatene møter i 
faget Allmenn rettsteori (rettsfilosofi). 

Jusen kan ses som et definisjonsfag; juridisk virksomhet er løpende 
knyttet til tolking av og subsumsjon under ord og uttrykk i autori-
serte normformuleringen – hvor «tolking av og subsumsjon under» 
omfattes av det begrep ‘definisjon’ som defineres, analyseres og 
kartlegges i Eng, U/enighetanalyse. 

Stoff kan hentes særlig fra fellespensum og fra 1. pensumalternativ, 
men også fra pensum forøvrig.  

Definisjonsteori og normteori kan tildels ses som to sider av samme 
sak, jfr. begrepet ‘kvalifikasjonsnorm’. Kvalifikasjonsnormer er 
normative definisjoner. Én undergruppe er legaldefinisjoner. 

Allmenn rettsteori (rettsfilosofi) består i stor grad av begrepsana-
lyse. Refleksjon over statusen av egne drøftelser kan vanskelig unn-
gå å komme inn på hvorvidt, og isåfall på hvilke måter, ens egne 
drøftelser består i definisjoner, i hvilken forstand dette gjelder, og 
hva som er forholdet til andre utsagnstyper. 
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For å gripe tilbake til første oppgave-alternativ (se første del av 
denne veiledningen): Rettspositivismedebatt i den form vi finner i 
forholdet mellom Dworkin, på den ene side, og Hart og hans elever, 
på den annen, kan i partier – kanskje i de viktigste partier - tolkes 
som en uenighet om grensene for begrepet ‘rett’, dvs. som en uenig-
het om klassifikasjon og navngiving av fenomener som man forøv-
rig er enige om.  

Se videre 1. pensumalternativ, som i det vesentlige består i begreps-
drøftelser. Her kan kandidatene finne et rikt tilfang på eksempler 
vedrørende definisjoners rolle i allmenn rettsteori (rettsfilosofi). 
Denne rollen er enklest å se i forhold til 1. alternativ.Tilsvarende 
gjelder imidlertid for hele pensum, og den gode kandidat vil se 
dette. 

Felles for begge oppgavealternativer 
Ovenfor har jeg pekt på noen momenter i stoffet. Drøftelsene i 
pensumlitteraturen kan deles opp og settes sammen på flere måter i 
forhold til oppgavene. Det gis derfor ingen fasit på hvordan en god 
besvarelse må se ut; en god besvarelse kan formes på flere måter. 
Det vesentlige er å se problemstillinger og argumenter, og gjennom-
gående å ha et reflektert forhold til begrepene.  

Generelt må imidlertid understrekes at faget er rettsfilosofi, ikke 
mer allmenn idehistorie eller allmennfilosofi (allmenn praktisk 
filosofi). Det er anvendelsen i en rettsfilosofisk sammenheng det 
kommer an på. 
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