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VIII. Rettens utvikling: - formell, materiell, refleksiv rett 
• 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 aktørene selv.   
• Selv-regulering.  
• Eksempler: - pasientrettighetsloven, plan- og bygningsloven, 

forurensningsloven,   
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Rettens evolusjon :  
• Kontrakter  
•   formell        materiell         refleksiv       hybrid            etisk/sos. dilemma 
•     ordlyd        substans       forhandl.     sosial-kontroll        frihet/tvang 
•                                                                                                   rollebland. 
 
• Myndighetsutøvelse  
•   formell        materiell         refleksiv        hybrid          etisk/sos dilemma 
•       ordlyd      substans        prosess          risiko-reg.,   ustyrbare teknol. 
•                                               selv-reg.                               selvst,.tekn. 
 
• Ytringsfrihed  
•   formell        materiell       refleksiv        hybrid                  etisk/sos dilemma  
•      frihet         ansvar      ikke-diskrim.,   mangekulturelt    mangl konsensus  
      

 
• Immaterial-rettigheder  
•   formell       materiell         refleksiv       hybrid                    etisk/sos dilemma 
•   naturrett    utilitarisme    differens.      globale unntak       begrenser viten   
•                     invest.beskytt.                      nord/sør                 økonomiske forskjeller  

 



• Eksempel på formålslovgivning med flere formål som også kan kollidere :  
• Genteknologiloven § 1 ”Denne loven har til formål å sikre at framstilling og 

bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på 
en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsipper om 
bærekraftig utvikling og uten helse- og miljlømessige skadevirkninger.”  
 

• Bioteknologiloven § 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. 
Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd…… og uten 
diskriminering basert på de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv.”  
 
 

• Konkurranseloven § 1 ”Lovens formål er å fremme konkurranse for 
derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved 
anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes 
interesser.” 



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. 



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.  



• Eksempel på formålslovgivning med flere formål som også kan kollidere :  
• Genteknologiloven § 1 ”Denne loven har til formål å sikre at framstilling og 

bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på 
en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsipper om 
bærekraftig utvikling og uten helse- og miljlømessige skadevirkninger.”  
 

• Bioteknologiloven § 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. 
Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd…… og uten 
diskriminering basert på de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv.”  
 
 

• Konkurranseloven § 1 ”Lovens formål er å fremme konkurranse for 
derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved 
anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes 
interesser.” 



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) 



• Nasjonal og internasjonal rett :  
• Retten som nasjonal rett:  - nasjonale lovgivere , 

forvaltning og domstoler, grunnlov,   
• - historisk sett territorialt avgrensete samfunn,  
• - felles språk, referanserammer, historie,   

• Retten som internasjonal rett : - sterk økning av 
internasjonale traktater, organisasjoner og domstoler, - med 
betydning for nasjonal rett,  - noen med overnasjonale trekk,  

• -  økende internasjonalt samarbeid og gjensidig avhengighet på 
mange felt: - miljø, handel, sikkerhet, menneskerettigheter, 
klima, teknologi, internett,  mv  

• Mange trekk ved nasjonal rett og ved rettsteori har 
internasjonal opprinnelse: - mrh., naturrett, avtaler, 
romerrett, selskapsrett, konstitusjonell rett, mv  



• 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.   



• 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 regionale,    
• - det overnasjonale,,             (§93) 
•            EØS  - handel, miljø, sosial, - ESA,  EFTA-domst., (§93) 
•                      (lovgivende , utøvende, dømmende) 
•             EMK / EMD – menneskerettigheter,   (dømmende) 
• - 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, 
•        - internasjonal standardisering,  - INGO´er,    



• 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.  
 



• 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 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. 

• Referanserammene for internasjonal rett er sedvanerett og 
visse prinsipper. Det mangler forarbeider, parlamentsdiskusj.mv 

• ”The rule approach” vs ”the policy approach”,  scepticism, 
idealism,  

• Internasjonal rett mellom generelle prinsipper, formelle traktat-
tekster og makt-politikk,  

• Internasjonale traktater fortolkes og anvendes av mange ulike 
aktører i ulike sammenhenger. De kan derfor framstå som mer 
usikre enn nasjonal rett.  



• Internasjonal rett og metode:  
• - 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,  



• Grenseoverskridende konflikter, miljø, vann :  
• - 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:  
• 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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