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Giltighetsteorierna strävar efter att förklara vad som gör rätten giltig. (1p)

De realistiska teorierna kan delas in i effektivitetsteorier och empiriska
legitimitetsteorier. Bägge teorityper kan ytterligare delas in i en vid och en snäv variant.
Enligt den vida varianten är normer giltiga om samhällsmedlemmar beter sig enligt
dem (1p) och enligt den snäva varianten är normer giltiga om de beaktas av domare av
övriga rättstillämpare i deras verksamhet (1p). Utöver det här kräver de empiriska
legitimitetsteorierna att normerna följs och beaktas därför att de uppfattas som
förpliktande och ses som legitima. (1p)

De normativa teorierna kan delas in i traditionell rättspositivism och kritisk-normativa
teorier. Den traditionella rättspositivismen förklarar rättens giltighet med en hierarki så
att normer på lägre nivåer i hierarkin får sin legitimitet från normer högre upp i den
(1p). På toppen av hierarkin uppstår det ändå problem, vad är det som gör grundlagen
giltig?

Stufenbau-teorin förklarar grundlagens giltighet med en så kallad grundnorm.
Grundnormen är inte en stiftad norm utan endast presumerad. Den anger endast att
grundlagen ska följas (1p). Att grundnormen inte är stiftad står ändå i konflikt med den
traditionella rättspositivismens krav på att all rätt ska vara föreskriven rätt. (0,5p)

Igenkänningsregeln är tudelad. För det första innebär den att grundlagens giltighet är
en samhällelig regelbundenhet som vi kan få kunskap om genom iakttagelse (0,5p) för
det andra är det en regel som domarna de facto utgår från i sin verksamhet och som
de ser som förpliktande för dem (0,5p). Grundlagen är alltså giltig för att man kan
känna igen att den ska vara giltig. Igenkänningsregeln är problematisk eftersom den får
sin giltighet ur varats värld inte börats värld och därmed bryter mot den skarpa gränsen
som den traditionella rättspositivismen satt upp. (0,5p)

De kritisk-normativa teorierna ställer upp tre kriterier för rättens giltighet. För det första
ska en norm vara empiriskt giltig på samma sätt som angetts i de realistika teorierna
(0,5p). För det andra ska en norm vara formellt giltig, alltså vara i enlighet med de
hierarkiskt högre normernas uppsatta ramar (0,5p). För det tredje ska en norm vara
innehållsligt giltig. Den innehållsliga giltigheten kommer från rättskulturen i
rättsordningens djupskikt, det vill säga normen ska anses rättskulturellt godtagbar för
att vara giltig. (1p)


