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• Hermeneutisk teori som tolkningsteori:  
• - språket er historisk situert,    
• - alle tekster er skrevet i og som en del av bestemte 

sammenhenger (kontekster), og de vil preges av det, 
• - og de vil alltid tilsvarende leses i bestemte sammenhenger, og 

preges av det,  
• Hermeneutisk teori: - vi skriver og leser alltid tekster med en 

forforståelse som vi bringer med, og som vi i varierende grad er 
oss bevisst, men som vi kan gjøre oss mer bevisst (H.G.Gadamer)  

• Rettslige tekster skal tolkes objektivt, saklig, allment, i forhold 
til vanlig språkforståelse,   

• - rettslig tekster bærer preg av det rettsområde de er en del av, 
den tid de er skrevet i, og tolkes ut fra det,  

• - som jurister må vi også være oss bevisst den forforståelse vi 
bringer med oss inn i ulike institusjoner/roller,  og om den er 
uheldig subjektiv,   



• Lovspråket : Uenighet, motsetninger og endringsprosesser: 
 

• Det vil kunne være motsetninger mellom de ulike verdier og 
formål som retten regulerer, og i de samme lovene, uten at 
det alltid er gitt klare løsninger i lovene på hvordan slike 
motsetninger skal løses.    F.eks mellom handel og miljø; mellom 
ytringsfrihet og  ikke-diskriminering. 

• Samfunnet er inne i mange viktige endrings-prosesser, - med 
hensyn til internasjonal handel og finans, klima, miljø, 
internasjonal migrasjon, nye teknologier,  mv,  

• –  det kan være mange ulike verdier og interesser i spill, - der 
det ikke er noen klar konsensus for hvordan de skal avveies, 
eller problemene løses, – i samfunnet eller i lovene.  

  

• Retten er ofte med på eller formidler slike uenigheter og 
endringsprosesser, - og retten er ofte en viktig del av 
formuleringen av beslutninger om disse.   

• Begreper og formål kan også skjule uenighet og flertydighet.  



• Retten og det rettslige språk er ofte mangetydig :  
 

• Det språk og de begreper retten må benytte seg av, kan være sterkt 
spesialiserte, knyttet til et ekspert-språk,  se eksemplene fra §§ foran.   

• Sentrale begreper kan være standarder og generelle begreper som kan 
være mangetydige og vage.  Det kan være flere måter å tolke sentrale 
begreper på, se eksemplene ovenfor.   

 
• Språk og begreper kan være ment, eller tolkes som,  ideologisk preget.  
• Språket kan også være retorisk preget,  med eller uten intensjon om det. 

 

• Rettslig språk er i utgangspunktet saklig ment. 
• Men: Retten må regulere stadig mer kompliserte og spesialiserte forhold,  
•    - som reguleringen av nye teknologier som krever et spesialisert  
          språk,  
•    - og som kan ha usikre konsekvenser,  som det kan være  
          vanskelig å forholde seg til juridisk,   
•    - det kan være betydelig uenighet og konflikt om det som  
          reguleres rettslig. Retten kan bli en del av konfliktene.  
•    - mange rettslige tekster er i dag skrevet for et internasjonalt og  
           mangekulturelt publikum som leser dem i hver sin kontekst.  
 



• Eksempler på bruk av ulike semantikker, menings-
sammenhenger og begreper i lovgivningen :  

• Offentlighetsloven, § 2 ”Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så 
langt det ikke er gjort unntak i lov……” 

• Pasientrettighetsloven § 4-1 ”Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig 
rettsgrunnlag…..” 
 

• Bioteknologiloven § 1-1 ”Formålet med denne loven er å sikre at medisinsk 
bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er 
plass til alle.”   

• Utlendingsloven § 38 «Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige vilkår 
i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn…..»  
 

• EØS-avtalen art.11 – fri bevegelse av varer, tjenester, mv  
• ”Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal 

være forbudt mellom avtalepartene.”  
• Konkurranseloven § 1 ”Lovens  formål er å fremme konkurranse for 

derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.”,  
 



• Flere eksempler på bruk av begreper og uttrykk 
fra ulike samfunnsområder:  

• Konkurranseloven § 1 ”Lovens  formål er å fremme konkurranse for 
derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.”,  

• §10 ”Enhver avtale…….som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke 
eller vri konkurransen……”, 

• Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi – regulerer bruk av assistert 
befruktning, forskning på befruktede egg, fosterdiagnostikk, slik at teknolog-
iene,  ”utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.”    

• Sosialtjenesteloven § 1-1 ”Formålet med loven er å fremme økonomisk og 
sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte….” 

• Forurensningsloven, § 1 ”…verne det ytre miljø mot forurensning..”, § 6 
”Med forurensning forstås  i denne lov: - tilførsel av fast stoff, væske, 
gass…som kan være til skade eller ulempe for miljøet.”  

• Barneloven § 48 ”Avgjerder om foreldreansvar…… skal først og fremst rette 
seg etter det som er best for barnet.”   

• Arbeidsmiljøloven § 1-1 ”Lovens formål er: - å sikre et arbeidsmiljø som gir 
grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon….”,   

• Diskrimineringsloven, § 1, ”…fremme likestilling, sikre like 
muligheter…...hindre diskriminering……” 



• VII.  Ulike former for kommunikasjon i det moderne 
samfunn: Rett, samfunn, politikk, økonomi, vitenskap  

• Teorier om det moderne samfunn som bestående av 
systematiske ulike  former for  kommunikasjon,  som ivaretar 
ulike funksjoner. 

• Det funksjonelt og kommunikativt differensierte samfunn 
(rettssosiologisk teori:  Niklas Luhmann ):    

• - den rettslige kommunikasjon,    - rett,   -   rettferdighet ,  
• - den politiske,                                  - makt,   - stat,  partier, 
• - den økonomiske,                           - penger,  - marked,  
• - den vitenskapelige,                       - sannhet,  - forskning,  
• - den massemediale,                       - nyheter,  
• - den religiøse                                   - tro,   
•  - den kunstneriske                          - estetikk,  
• Hva retten kan, og ikke kan, kan her sammenlignes med hva 

de andre kommunikasjoner kan.   



• En viktig del av rettens funksjoner ligger i 
interaksjonen og samspillet mellom rett, politikk, 
etikk, vitenskap, økonomi osv.  

• Rett – politikk     - lovgivning,   
• Rett – økonomi   - kontrakter, marked, konkurranse,  
• Rett –vitenskap  - begreper, kunnskap, standarder,  
                                    premisser for lov og dom, 
                                         - eksempel:  tilregnelighet som begrep,      
• Rett – etikk          - rettens grenser,  
 
• Når vi ser retten i relasjon til andre funksjoner, 

kommer det tydeligere frem hva som er rettens 
oppgaver, og hva som er andre institusjoners og 
kommunikasjonsmåters oppgave.  

• Det er lettere å se grensene for hva den rettslige 
kommunikasjonen kan, og hva den ikke kan. 



VIII. Variasjon av rettens former: formell, materiell,refleksiv 
• En formell rettslig rasjonalitet :  (rettsstat) 
   - faste kriterier, - retten formuleres slik at den skal kunne forstås uten å vise 

til noe utenfor seg selv, (straff, prosess, kontrakt) 
   - klart skille mellom staten og private aktører,  
• En materiell rettslig rasjonalitet :      (velferdsstat) 
   - retten knyttes til oppnåelsen av bestemte samfunnsmessige formål, også 

ved bruk av kunnskapsbaserte standarder, (forvaltningsrett)  
   - en sterk og samfunnsmessig orientert stat, 
• En refleksiv rettslig rasjonalitet : (kunnskaps- og risikosamfunn)    
    - retten må koordinere en rekke forskjellige formål eller virksomheter,  
    - og uten at det er noen klar konsensus for hvordan de skal  
      koordineres i forhold til hverandre, (miljørett, sosialrett) 
    - selv-regulering, - forhandlinger, - prosedural rett,  
• Å regulere åpenbare dilemmaer og motsetninger:  
   - det erkjennes at de forhold som skal reguleres og koordineres, byr på reelle 

motsetninger som ikke bare kan harmoniseres gjennom fortolkning eller 
forhandling, og der det ofte vil mangle en bakgrunns-konsensus i 
samfunnet for å foreta valget, (EU-rett, WTO-rett)  

   - retten regulerer betydelige konflikter i samfunnet med høyt ambisjonsnivå, 
   - ansvar knyttet til å være jurist,   
 



• Formell rettslig rasjonalitet :  
 
• Retten bygger på faste kriterier eller begreper, og 

forutsettes formulert slik at den skal kunne forstås 
uten å vise til noe utenfor seg selv.  

• Den bygger på et klart skille mellom offentlig og 
privat sektor.  

• Eks.: prosessretten, ”kontrakter skal holdes”. 
 



• En materiell rettslig rasjonalitet :  
 
• Retten anvendes til å oppnå bestemte 

samfunnsmessige formål. Kunnskapene om og 
oppnåelsen av disse formålene peker ut over retten 
selv.  

• Retten regulerer samfunnsmessige prosesser på en 
relativt direkte måte.  

• Eks.: velferdspolitisk lovgivning, formåls-lovgivning, - 
forurensningsloven, likestillingsloven, 
sosialtjenesteloven mv 
 



• En refleksiv rettslig rasjonalitet :  
 

• Retten regulerer områder med flere og konkurrerende 
formål som skal koordineres, og uten at det alltid er noen 
klar konsensus for hvordan de ulike formål skal avveies i 
forhold til hverandre.   

• Retten bruker en prosedural regulering der det sentrale er 
hvordan beslutningene fattes, og hvilke organer eller 
aktører som skal ta dem.  

• Delegasjon av mer ansvar til de lokale aktørene.   
• Selv-regulering.  
• Eksempler: - pasientrettighetsloven, plan- og bygningsloven, 

forurensningsloven,   



Rettens 
evolution  

Intern :  - 
rettens form 

Normativ : 
hvad retten 
gør i samf. 

Samfunn : - 
retten og 
andre medier 

Formel rett Regler med 
presis angivelse  

Individuell 
autonomi.  
Kontraktsfrihet 

Retlige strukturer 
for markedet  
 

Materiel rett Formåls-
orienterte regler 
   

Regulere sosiale 
prosesser direkte 
Interverende 
regler 

Instrument for 
velferdsstatens 
politiske 
intervensjon med 
basis i kunnskap 

Refleksiv 
rett 

Prosedure-
orienterte regler,  
Refleksive  

Faciliterende,  
Prosedural, indir.,  
Selvregulerende 

Bidra til 
refleksjons-
prosesser i 
komplekse samf. 

Hybrider Overskrider 
grensene 
offentlig / privat 
ret.  

Tydeligere 
motsetninger i 
retten.   
 

Vitens-
samfunnets rett. 
Globalisering.  



Formel rett 
1850 

National 
suverenitet – ikke-
intervensjon 

Mangel på 
samarbejd 

Rett 

Materiel rett 
1945  
Samfundsmæssige 
formål 
Velferdsstat 

Fred – sikkerhet, 
Internasj og økon 
samarbeid  
Regionale allianser 
M.rettigh. som 
guide 

Kold krig  
Indre/ytre fiende  
FN  
NATO 
EC 

Rett – politikk 
(diplomati) 

Refleksiv rett  
1986, 1992 
Funksjonel differ. 
setter seg igjennom  
Polykontekstuelt  
Proseduralisering 

Neoliberal handel 
Universelle mrh 
Miljøbeskyttelse  
Overnasjonale org 
Skille nasj/intern 
faller 
Globalisering 

Økon udvikling  
Og neoliberalisme 
Internett  
Internasj migration 
EU  
WTO 

Rett, politikk, 
økon., viten, 

Hybrid rett 
1999, 2001, 2002 
Funksjonell differ. 
med mer fokus på 
konflikter 

Globalisering – 
rettsliggjøring 
Økon. utveksling 
Transnasjonale 
org. , - klima-aftale, 
Internat. strafferett  

Økon.ulikhet 
Flerkult samfunn  
Krig mod terror  
I/y fiende oppløst 
Kyoto, ICC, TRIPS 

Rett, politikk, 
økonomi, viten, 
massemedier,  
etikk, religion 



Rettens evolusjon :  
• Kontrakter  
•   formell        materiell         refleksiv         hybrid                etisk/sos. dilemma 
•     ordlyd        substans       forhandling      sosial-kontroll        frihet/tvang 
•                                                                                                          rollebland. 
 
• Myndighetsutøvelse  
•   formell        materiell         refleksiv        hybrid                 etisk/sos dilemma 
•       ordlyd      substans        prosess       risiko-regulering        komplekse teknologier 
•                                           selv-regulering                                     autonome teknologier 
 
• Ytringsfrihet  
•   formell        materiell       refleksiv        hybrid                  etisk/sos dilemma  
•      frihet         ansvar      ikke-diskrim.,   mangekulturelt    manglende konsensus  
      

 
• Immaterial-rettigheter  
•   formell       materiell               refleksiv                  hybrid                      etisk/sos dilemma 
•   naturrett    utilitarisme         differensiering        globale unntak           begrenser viten   
•                investeringer beskyttes                             nord/sør             økonomiske forskjeller  

 



IX.  Rettens pluralisme og polysentri 
• Både rettslig pluralisme og rettens polysentri er relative 

begreper som må forstås i bestemte kontekster.  
• De anvendes ofte i kontrast til et begrep om rettens enhet, 

dvs. der ethvert rettssystem er internt avstemt og koherent.  
 

• Rettslig pluralisme :  
• Flere og ulike rettslige systemer som virker parallelt og 

samtidig i forhold til den samme gruppe av borgere (helt eller 
delvis overlappende).   

• Og som derfor kan inneholde ulike og kolliderende rettslige 
normer for de samme tilfelle.  

• Eks: rettssystemer i land som over tid har hatt ulike styringssystemer, 
(kolonialistisk styre) 

• En antagelse av at kollisjoner mellom regelsystemer og grupper av regler 
ikke nødvendigvis er et problem. 



Eksempler :  
• Stater som historisk sett har hatt flere rettssystemer over tid : - 

sedvanerett, kolonialistiske rettsregimer, nyere lovgivning.  
 

• Stater som bruker flere andre lands rettssystemer som 
inspirasjon for sitt rettssystem – slik at retten kan få innebygde 
motsetninger.   

 
• Kombinasjoner av nasjonalstatlige rettssystemer og 

internasjonale traktater med egne håndhevingsorganer.  



Rettens polysentri  
• Sikter til variasjoner og mangfoldighet også innenfor 

det vi ofte betegner som ett rettssystem (felles 
lovgiver, offentlige myndigheter, domstoler). 
 

• Den økende eksistens av forvaltningsorganer eller 
andre domstolslignende organer med en faktisk 
fungerende autonomi (dvs som sjelden overprøves av 
domstolene og som derved kan utvikle ulike rettslige 
standarder).    

• ”Konkurrerende” domstoler – internasjonale vs 
nasjonale domstoler.  



Eksempler : 

• Flere spesialiserte offentlige kontroll- og 
tilsynsorganer hvis avgjørelser sjelden bringes inn for 
de alminnelige domstolene.   

• Bruk av private voldgiftsordninger.  
• Det vil si at viktige deler av rettsutviklingen rent 

faktisk skjer innenfor spesialiserte sektorer og vil 
preges av det.  

• Rettshåndhevelsen får dermed flere sentra.  



• De grunnleggende verdiene i den moderne retten og 
sentrale teorier om retten? 

• Teoriene om retten er utviklet over tid og i ulike historiske 
kontekster, og de har påvirket hverandre.  

• - naturretten: - et oppgjør med autoritære rettsformer og en ny 
lære om menneskenes iboende og grunnleggende frihets-
rettigheter, og rett til selvstyre,  - ”frie og like individer”,  

• - utilitarismen/samfunnsnytten: - retten skal først og fremst 
bidra til å fremme den optimale samfunnsnytte, både gjennom 
økonomisk og velferdsmessig utvikling av samfunnet,  - knyttes 
til en demokratisk organisering av samfunnet,  

• - rettspositivismen: - en konsekvens av en skriftlig og mer 
demokratisk utviklet rett, - følger av kravet om en mer 
forutberegnelig rett,  og  - demokratisk lovgivning,    

• - rettsrealismen: - demokratisk og foranderlig rett, - innsikt i 
rettens begrensninger overfor faktiske forhold i komplekse 
samfunn, - «law-in-books vs law-in-action»,  



X. Rettens internasjonalisering 

• Den faktiske globalisering og internasjonalisering – statene blir 
stadig mer faktisk avhengige av hverandre gjennom handel, 
kulturell utveksling, telekommunikasjon, miljø- og klima-
endringer mv.  

• Det er dermed et økende behov for å løse felles problemer.  
 

• Nasjonalstatene er forpliktet av :  
• stadig flere og mer omfattende traktater.  

 
• Traktatene inneholder mer rettslig forpliktende formuleringer 

og har oftere bestemmelser om domstoler eller andre 
håndhevelsesorganer enn tidligere.   

• Et ønske om flere felles regler – ut fra noen felles normer og 
verdier (menneskerettigheter, handel, miljø) 



• Globalisering – det internasjonale samfunn:  
• I nasjonal rett utvikles politikk og rett i avgrensete samfunn, 

med noen felles referanserammer, språk.  
• I dag er mange av betingelsene for utvikling av samfunnet 

internasjonale og globale, eks. internett, handel, kultur, miljø.  
• Det har ført til nye internasjonale org., traktater mv, :  
• - klima og miljø endres på tvers av grenser,   
• - handel, finans, transnasjonale selskaper, 
• - kunnskaps- og teknologiutvikling,  
• - internettet, telekommunikasjon,   
• - kultur, migrasjon, - helse, mat, vann,  - sikkerhet,  
• Nye rettslige problemstillinger :  - bærekraftig utvikling,  
• - universelle menneskerettigheter (FN),  
• - sikkerhet, bruk av krig som anti-terrortiltak,  
• - bruk av militær makt for å fremme menneskerettigheter,   



• Det er mer komplekst å utvikle politikk, rett og etikk 
på tvers av geografiske, økonomiske, kulturelle, 
språklige skillelinjer.  

• Internasjonal rett går fra å regulere forholdet mellom 
statene til også å regulere forhold innenfor statene.  

• Vi har ikke utviklet tilstrekkelige felles normer og 
rettslige og politisk-demokratiske institusjoner og 
konfliktløsnings-mekanismer for å skape regler og løse 
problemer regionalt og internasjonalt.  

• Det er store utfordringer knyttet til utviklingen av 
internasjonale demokratiske organer.  

• Men det er et økende antall internasjonale traktater, 
organisasjoner, domstoler mv.   



• Hva er forskjellene på nasjonal rett og internasjonal 
rett?  (Martti Koskenniemi)  

• - i nasjonal rett har vi én konstitusjon og demokratisk valgte 
organer som er lovgivere, - og ett hierarkisk ansvarlig system, 
(det konstitusjonelle ansvaret)  

• - i internasjonal rett er det mange parallelle traktater, og 
sedvanerett/jus cogens (customary law), og erga omnes 
normer,  og mange ulike internasjonale organisasjoner,  

• - men ikke én samlet demokratisk valgt forsamling,  
• - ”internasjonal rett” har utviklet seg for å unngå , forebygge og 

sette grenser for krig og militær maktbruk,   
• - FN og FNs menneskerettighetserklæring,  
• - det politiske foregår gjennom forhandlinger og kompromisser 

om og anvendelse av traktater,  

 



• Det innebærer at internasjonal rett kan være mer åpen og 
usikker fordi den mangler én samlet konstitusjon og én 
demokratisk valgt lovgivende forsamling. Forholdet til politikk 
blir annerledes.  

• Formelle tekster som er akseptert vs real-politikk med 
interesse-motsetninger. 

• Tolkning: - ordlyd og formål, (det statene har bundet seg til) 
• Referanserammene for internasjonal rett er sedvanerett og 

visse prinsipper. Det mangler forarbeider, parlamentsdiskusj.mv 
• ”The rule approach” vs ”the policy approach”,   
• I dag : Økning av antallet domstoler som er reelt judisielle.  
• Tendens til mer dynamisk (selvstendig) tolkning (EMD og CJEU)  
• Internasjonal rett: prinsipper, traktat-tekster og makt-politikk,  
• Internasjonale traktater fortolkes og anvendes av mange ulike 

aktører i ulike sammenhenger.   



• Internasjonal rett har tidligere handlet primært om rettslige 
forhold mellom statene : - internasjonal handel, - havrett, - 
krigens folkerett mv.  

• Den internasjonale domstolen i Haag dømmer mellom statene.  
• Særlig fra og med FNs opprettelse med den internasjonale 

menneskerettighetserklæringen så har internasjonal rett også 
handlet om forhold innenfor statenes grenser: - 
menneskerettigheter, - markeds- og konkurranserett, - fri 
bevegelse, - miljørett, mv .   

• Iverksettelse og sanksjoner har fremdeles vært nasjonale i all 
hovedsak,  

• Men det legges mer vekt på effektive håndhevingsmekanismer 
og domstoler også felles internasjonalt og på tvers av 
grensene. Med EMD og EUs domstol fikk man de første reelt 
judisielle og effektive internasjonale domstoler som også 
gjelder for borgerne.   



• Internasjonale traktater, med virkning mellom 
statene,  

• Sedvanerett: - jus cogens, erga omnes regler,  
• Overnasjonale traktater, med virkning mellom 

statene og mellom borgerne direkte,  (Grl § 93) 
 

• Transnasjonal rett – mellom organisasjoner som ikke 
representerer offentlige myndigheter direkte, 
(NGO´er, transnasjonale selskaper),   

   (også ikke bindende avtaler/forhandlinger mellom 
repr. for myndigheter,)   

  



• Rett og lovgivning på flere nivåer samtidig :  
• - det nasjonalstatlige, (Gr.l §§ 3,12,31, 75, 88)  
• - det overnasjonale,  EU,  - fri bevegelse, marked, mm      (§93) 
        - direkte virkning, - overnasjonal lovgivning, - effektiv domstol, 
•  - nær overnasjonal:  -  EØS-avtalen,  - handel, miljø, sosial,  
            - EØS-komiteen, nært knyttet til EU, - ESA, EFTA-domst.(§93) 
•                      (lovgivende , utøvende, dømmende)  
•        - EMK / EMD – menneskerettigheter,   (domstol) 
• - det internasjonale,  (traktater, organisasjoner)   (§26 annet l.) 
•          - FN,  - krig / fred, flyktninger, mrh.,  - Sikkerhetsrådet,  
•                       - ICJ, ICC,   (internasjonale domstoler) 
•          - WTO,  - handel,   (judisiell konfliktløsning), - DSB,  
•          - Kyoto, - klima og miljø,  (traktater, forhandlinger) 
• - det transnasjonale, - finans, handel, standardisering, - NGOer   



• det nasjonalstatlige nivå: - generell lovgivnings kompetanse  
                                                  og demokratisk representativitet,  
                                                  men manglende internasjonalt ansvar, 
 
• det europeiske nivå: - stadig flere kompetanser,  
•                - delvis overstatlig myndighet,  
•                - overlapper det nasjonale,   
•                - fungerende og effektive administrasjon og domstoler 
•                - flere uløste problemer i koordinering mellom  
•                   nivåene, - ”hva skal styres hvor”,  

 
• det internasjonale nivå: - sektorielle traktater,  
•                - traktater med økende internrettslig betydning  
•                   (handel, miljø, menneskerettigheter),  
•                - stadig mer forpliktende, bruk av domstoler,  
•                - internasjonal harmonisering,   
•                - fragmentering av retten : - uløste problemer mellom  
•                  handel, miljø, menneskerettigheter,  



• Rettens internasjonalisering med flere forpliktende 
internasjonale avtaler og håndhevingsorganer kan 
innebære en fragmentering av retten – fordi 
rettsområdene håndheves hver for seg.  
 

• Det kan derfor hevdes at det oppstår flere parallelle 
rettslige regimer for såvel lovgivning som 
rettshåndhevelse,  

• Og der de rettslige relasjonene mellom regimene 
ikke alltid er like avklart.  
 



• Internasjonal rett og metode:  
• - traktatenes ordlyd, Wien-konvensjonen art.31 «..in good 

faith and in accordance with ordinary meaning…….in light of 
its object and purpose….»,  - ordlyd og formål,  

• - pragmatiske kombinasjoner av grunnleggende prinsipper, 
traktat-tekster, teleologisk/formåls metode, konkrete politiske 
situasjoner,  

• Saker om suverenitet :  
• - Øst-Grønland saken, Norge – Danmark,  
• - hva kan bevises av tekster, og hva partene selv har lagt til 

grunn,  
• - hva har den effektive suverenitets-utøvelse vært, i god tro, 

(good faith), - statspraksis i god tro,  
• - Lotus-prinsippet, selvbestemmelsesretten,  



• Grense-overskridende konflikter mellom statene 
(miljø, forurensning, vann mv) :  

• - statenes rett til selvbestemmelse over eget 
territorium,  og til å utnytte egne ressurser, 

• -  beskyttelse mot skader utøvet av grensestater,  
• Eks.: - forurensning ut over det vanlige med betydelig 

skade over landegrenser,  
• - atomkraftverk og ivaretakelse av sikkerhet,  
• - fordelingen av vannrettigheter ved internasjonale 

(fersk)vannveier,  
• - regler vs balansering av interesser,   



• Internasjonal rett – mellom statene :  
• Forholdet mellom rett og politikk blir annerledes. 
• Traktater gjelder, det er det statene har akseptert, - 

internasjonal retts formalisme.   
• Uforutsette situasjoner kan oppstå, samtidig som 

interessene kan være nokså ulike.  
• Balansering av interesser.  
• Equity – en form for rimelighet, forsvarlig atferd 

mellom stater, proporsjonalitet. Ikke bare prosess, 
også resultat.   



Eksempler :  

• EU-domstolen, - EFTA-domstolen,  
• - direkte virkning, - nær direkte virkning,  
• WTOs konfliktløsningsorganer: - panel og appell-instans,  

 
• EMD,  
• Den internasjonale domstolen i Haag, ICJ,  
• FNs menneskerettighetskomiteer,  
• Europarådets land-rapporter om menneskerettigheter,  
• UNHCRs uttalelser,  
• Den internasjonale straffedomstolen, ICC,     
• Kyoto-protokollens håndhevingssystemer,  

 



Parallelle håndhevingsorganer : 

• Menneskerettigheter :  
• Norsk lov, EMK, FN-konvensjonene,  
• Norske domstoler, dept., UDI, UN osv.,  
• EMD 
• FNs mrh-komiteer, UNHCR………  

 
• Handel, konkurranse :  
• Norske domstoler, konkurr.tils., dept……. 
• ESA, EU-kommisj., EU-domstolen, EFTA-domst. 
• WTOs konfliktløsningsorganer 



Eksempler til diskusjon : 
• Diskuter EØS-avtalens status som internasjonal avtale, og dens 

forhold til EU-traktatene, - EØS art.6, 102, 106 

• Diskuter forholdet mellom norske domstoler og EFTA-
domstolen, og mellom norske myndigheter og ESA, 

    - arbeidsgiveravgift, - Vinmon., - statsforetak,   

• Forholdet mellom norske domstoler og EMD,  
    - RT.2000/1007 – ”skal påverka rettsutvikl. i N.”, - ”og ha et ope forhold til 

praksis ved Strasbourgdomstolen og andre internasjonale 
håndhevingsorgan…”,  

• Forholdet mellom norske myndigheter og EU-kommisjonen,  
• Forholdet mellom norske myndigheter og FN, samt dets ulike 

underorganisasjoner,   
    - FN-komiteenes land-rapporter om mrh.,  
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