
Rättens nivåer och dimensioner s.1 - 40, Planerad struktur

1. Vi presenterar oss
2. Inlämningsuppgift

- Ni får era rättade svar och modellsvaret. Vi går igenom uppgiften. Vad var svårt? Vad
var enkelt? Andra funderingar?

3. Möjlighet att ställa allmänna frågor
4. Föreläsning om hela området. (Såklart möjlighet att ställa frågor här också)
5. Övningsuppgifter
6. Avslutande tankar

2. Inlämningsuppgift “Förklara de realistiska och de normativa giltighetsteorierna”

1. Frågan är mycket öppet ställd, boken innehåller sju sidor om området men ni är
begränsade till 420 ord.

2. Missa inte det självklara
3. Att hålla koll på all terminologi
4. “Frågan är dåligt ställd och illa formulerad”

3. Frågestund?

4. Föreläsning

Kap. 1

Naturrätt: (Aquino, Rousseau, etc)
- Det existerar absoluta rättsprinciper nedlagda i människans natur

Spontan rättspositivism
Teoretisk rättspositivism / Traditionell rättspositivism: (Kelsen & Harts)

- Utgår från spontan rättspositivism, rätten ett normativt fenomen i en egen värld av normer
- Tre centrala drag

1. Rätten är föreskriven rätt baserad på mänsklig verksamhet. Naturrättsliga principer
godtas inte.

2. Tudelad ontologi: Varat och Börat (Faktavärlden och normvärlden) är helt skilda
världar

3. Rättsordningen självständig normordning som har klippt banden med andra
samhälleliga normer, som moralen.

Kritisk rättspositivism:
- Överens med den traditionella rättspositivismen “Rätten är föreskriven rätt baserad på

mänsklig verksamhet. Naturrättsliga principer godtas inte” när det kommer till den MODERNA
rätten

- Ifrågesätter den skarpa gränsen mellan “Varat & Börat” samt “rättsordningen &
moralordningen”

Kap. 2

Rättsliga praktiker

- är samhälleliga praktiker där normer produceras och reproduceras (t.ex. lag stiftas,
en norms betydelse utvidgas inom rättsvetenskapen)



- förankrar rättsordningen i faktavärlden (bro mellan varat och börat skapas)

Lagstiftning
Rättsskipning
Rättsvetenskap

Realistiska rättsteorier

Juridisk-institutionell fakta

Kap. 3

Giltighetsteorier

Kap. 4

Ytnivå och djupstruktur

Diskursiv och praktisk kunskap
Traditionellt och modernt samhälle

Common law och kontinentalrätt

Rättskällsindelningen
- starkt förpliktande
- svagt förpliktande
- tillåtna

5. Övningsuppgifter

1. Redogör den traditionella rättspositivismens centrala drag. Berätta också om de största
skillnaderna mellan den och de naturrättsliga teorierna.

2. Sammanfatta den skandinaviska rättskälleläran.

3. Förklara varats och börats världar med egna ord.

4. Förklara rå fakta, institutionell fakta och juridisk-institutionell fakta.

6. Avslutning


