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IV. 1 Intro: Rett, stat og samfunn. 

Retten forutsetter en forståelse av rettens funksjoner og plass i samfunnet:

• (1) Retten skaper og stabiliserer rettslige normer og ivaretar normativ 
forutsigbarhet. 
Samtidig påvirkes lovgivning og rettspraksis av endringer i samfunnet, med 
nye faktiske forhold, hensyn og interesser. Retten er derfor også i endring 
og dynamisk. 

• (2) Retten ivaretar individuelle rettigheter. 
Samtidig skal lover og regler gjelde for alle og bidra til å skape et samfunn. 

• (3) Retten kontrollerer utøvelse av makt, men er samtidig gjennom  
lovgivning og rettsanvendelse en form for utøvelse av makt.  

• (4) Lover er korte tekster – sett i forhold til den kompleksitet de regulerer. 



Forholdet mellom rett og samfunn: 

Hvordan skapes retten, og hvordan bidrar retten til å skape 
samfunnet? 

• Retten er over tid skapt av verdier, behov og interesser i samfunnet, og 
retten har endret seg når samfunnet har endret seg. 

• Retten har samtidig bidratt til å skape og stabilisere et samfunn. 

• Det har blant annet skjedd ved at grupper av rettsregler som det er en 
sammenheng mellom, har dannet rettsområder eller rettslige 
institusjoner, som for eksempel: 

• - regler om fast eiendom, - regler om staten, - regler om domstolene, -
reglene om bruk av straff, - familierett, - selskapsrett, - velferdsrett,  og 
flere, 



IV. 2  Retten forutsetter et begrep om samfunnet: 

Hva er samfunn, og hva er stat: Skiller og sammenhenger:  

• Det sivile samfunn er det åpne og frie samfunn bestående av individene 
og deres ulike organisasjoner, 

• Basert på individenes frihetsrettigheter, herunder felles rettigheter:  -
forsamlings-, organiserings- og ytringsfrihet.  

• Massemedier, sosiale medier, internett, åpne møter, politiske partier, 
demonstrasjoner, NGO’er, foreninger mv.    

• Frie borgere/ fritt samfunn – forutsetning for demokratisk stat. 

• Staten: organisert av borgerne på basis av en konstitusjon, med ansvar, 

• Allmenn stemmerett for statsborgere. Plikt til å bli valgt. 

• Folket velger en lovgivende forsamling gjennom frie valg.  

• Statsmaktene utøver sin makt i henhold til konstitusjon og lover, og med 
konstitusjonelt ansvar, - statens monopol på bruk av tvangsmakt, 



Ulike arenaer i offentligheten – ulike oppgaver:
• Statlige myndigheter - regelstyrte, offentlige, konstitusjonelt ansvarlige :  

- Stortingets diskusjoner i plenum,   - Stortingets komitébehandlinger,  

- Regjeringens og statsrådenes ansvar for å utrede og foreslå lover og 

følge opp Stortingets vedtak,  

- Høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsråders ansvar, 

- Høringer i departementene, 

- Offentlighet og informasjonstilgang i offentlig forvaltning,

• Det sivile samfunn - frie, åpne, frivillige :  

- Det samfunnet som er uorganisert,  og - frivillige organisasjoner, - NGO’er, 

- Massemedienes ansvar for en åpen og kritisk offentlighet og 

informasjonstilgang,  - NRK som public service-kanal, 

- Internett, - sosiale medier, - informasjonstilgang, 

- Åpne møter, diskusjoner, demonstrasjoner,  - Nye sosiale medier, offentlig/privat,

- Forskning og formidling,



• Det sivile samfunn, menneskene, massemedier, kunst, 

• Fellesskap                     (menneskerettigheter) 

• (frie diskusjoner)

• Samfunnet                       Miljø, klima

• Staten                                           Markedet 

• offentlig rett                                                                         (privat rett, avtalefrihet) 

• plikt til offentlighet,                                              (private økonomiske rettigheter)       

• ansvar for å ta beslutninger)



• Forskjeller på staten  og det sivile samfunn : 

(regelstyrt)                                (åpent)

• I det sivile samfunn og dets organisasjoner er det åpne og frie diskusjoner og 
prosesser, under forutsetning av ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Sivile 
organisasjoner tar beslutninger når de måtte ønske, evt i henhold til vedtekter. 
De kan følge de (lovlige) formål de ønsker.

• Stortinget velges ved frie demokratiske valg, og er formelt organisert og regulert, 
Grunnlovens § 1-2, § 49 flg, § 75flg, og en rekke andre lover (valgloven mm), 
Stortingets forretningsorden,

• Statsmaktene må løpende ta en rekke beslutninger ut fra den kompetanse og 
det ansvar de har etter konstitusjonen og de regler og prosedyrer som gjelder 
(på vegne av folket). 

• Der er plikt til offentlighet, innsyn mv., men også taushetsplikt og regler for 
unntak fra innsyn (rikets sikkerhet).



Staten:  Funksjoner : 
De politiske myndighetene: 
• - åpne diskusjoner, 
• - ytringsfrihet for politiske myndigheter og politikere, 
• - plikt til å informere,    
• - plikt til offentlighet (fvl, offl.) 

• - ansvar for og plikt til å ta beslutninger  og for beslutningenes innhold,
Den offentlige forvaltning:  
• - offentlig myndighetsutøvelse: 

• - rettssikkerhet,  -forvaltningslov og offentlighetslov,  
• - regelstyrt, 
• - plikt til å informere, plikt til offentlighet og til å ta beslutninger, 
• - saksforberedelse, kan unnta fra offentlighet, 
• - ytringsfrihet for embetsverket? – begrenset av taushetsplikt og lojalitet,    

Det sivile samfunn har ikke det samme regelverk, plikter og ansvar. 



Eksempel: 

• En statlig tjenesteperson som forteller videre informasjon hun har 
taushetsplikt for til en journalist, kan i utgangspunktet dømmes for 
brudd på taushets-plikten, 

• En journalist som skriver om de samme opplysningene i offentlige 
medier, kan frikjennes for å ha bidratt til offentlighet fordi hun har rett 
til vern av de kildene hun har for opplysningene, 

• (etter en dansk sak etter Irak-krigen og informasjon om dansk 
deltakelse i denne, tjenestepersonen fikk 3 mnd fengsel)

• Rt.2015, s.1286 - Rolfsen



:

Institusjoner mellom samfunn og stat: 
• Fra rettsstat til en mer omfattende stat, med koplinger mellom staten og 

sivilsamfunnet:

• Velferdsstat: - sosiale tjenester og rettigheter for individene (sosialhjelp, helse, 
utdanning)  - borgere/brukere, - stat og kommune har plikt til tjenester/rettigh.,  -
frivillige org. deltar, 

• Kunnskapssamfunn: - utdanning, forskning, kunnskapsutvikling, - stat/kommune 
finansierer skole og utdanning,

• Elever, studenter, lærere og forskere driver skoler og universitet, 

• Forskning, kunnskaper og teknologier utvikles og deles på tvers av offentlige og 
private institusjoner, 

• Hvem eier og har rett til å utnytte nye teknologier/kunnskaper? Immaterialrett.

• Risikosamfunn: - bruk av nye komplekse teknologier har ført til føre-var-prinsipp og 
krav om bærekraftig utvikling, – vitenskap, eksperter, offentlige myndigheter og
brukere må samarbeide,

• Massemediene: - ytringsfrihet, kildebeskyttelse, kontroll av makten, - uavhengige, 

• Internettet: - hvem eier og kontrollerer internettet?  - offentlige og private aktører,



V. Rett, politikk, etikk og moral (kap.1.6 og 4.3) :  

- har ulike oppgaver, og er ulike måter å ta beslutninger om samfunnet på: 

• Politikk: - åpen og fri meningsutveksling i sivilsamfunnet, - i de folkevalgte 
forsamlinger  i Storting og kommunestyrer, når beslutninger skal tas, 

- alle relevante argumenter og uenighet må komme fram, 

- saklig, rasjonell deliberasjon, men også subjektiv, interesse-baserte  argumenter

- folkevalgte organer fatter vedtak, - plikt til å ivareta samfunnsinteresser og 

konstitusjon,  

• Rett: - anvender lover vedtatt ved demokratiske prosesser, og andre rettskilder,  

• - lovene anvendes og tolkes i henhold til gjeldende rettslige metode og lover, 

• - i uavhengige domstoler, i offentlig forvaltning, av advokater, i samfunnet av ‘alle’,  

• Etikk: - handler om å ivareta grunnleggende verdier om individenes 
selvbestemmelse og verdighet og retten til lik behandling, 

- etikken utvikles i det sivile samfunn, av den enkelte og i felles frie diskusjoner, 

- en samfunnsetikk, og – en frihet til egne etiske vurderinger,



I pluralistiske, moderne og demokratiske samfunn har vi 
behov for ulike logikker eller ulike former for rasjonalitet for å 
kommunisere om samfunnet, - og for å organisere samfunnet 
og løse konflikter, 

• I politisk kommunikasjon kjemper man om makt.

• I rettslig kommunikasjon avgjøres uenighet med grunnlag i 
lovgivning og andre rettskilder.

• I etisk kommunikasjon konfronteres rett og politikk med 
verdier og grunnleggende menneskerettigheter.

• Økonomi, vitenskap og massemedier supplerer med andre 
grunnlag for kommunikasjon, 



Det politiske system: 

Politiske diskusjoner foregår: - i det sivile samfunn, åpent, 
uorganisert, med mulighet for ulike synspunkt, 

- alle kan delta, diskusjoner i organiserte partier og i andre organisasjoner, 

- i de folkevalgte organer, i henhold til reglene i Grunnloven, lover, 

Stortingets forretn.orden, kommunelov mv, 

• I Stortinget tas det beslutninger om lover, og bevilgninger,

• I regjeringen forberedes lover, budsjett, vedtak i henhold til lov, 

• I kommunestyrer fattes vedtak i henhold til lov,  bevilgninger mv,

• I lovgivningsvedtaket velges noen verdier/hensyn foran andre. 

• Med vedtak om lover og bevilgninger følger også ansvar. 

• Lovgivningsprosesser er koplinger mellom politikk og rett. 



Det rettslige system: 
• I retten anvendes lovene autonomt i henhold til anerkjent juridisk metode 

(Grunnlov, lover, forskrift, dommer mv). Domstolene er uavhengige og må 
avsi dommer i saker de har til behandling.   

• Rettsanvendelse er basert på lover og andre rettskilder. 

• Rettslig kommunikasjon legger vekt på forutberegnelighet, rettssikkerhet, 

• Som jurist kan man delta i rettspolitiske diskusjoner om lovenes egnethet. 

• Rett og politikk har separate, men gjensidig avhengige funksjoner. 

• I samfunn med frie individer vil det være ulike synspunkter og ulike 
interesser.  

• Vi må kunne kommunisere  politisk og rettslig slik at uenighet kan uttrykkes, 

• Samtidig er det viktig å skape institusjoner for diskusjon og utveksling av 
argumenter som gjør det mulig å ta en veloverveid beslutning.  



Hva er etikk ? 

• Etikken minner oss om at der er noen grunnverdier i samfunnet som 
ikke må krenkes, og at rett og politikk har noen grenser : 

- 1) individenes grunnleggende selvbestemmelse og verdighet, 

- 2) inkludering av og informasjon til de et vedtak angår, -

samtykke, - åpenhet, (eks: klient- og pasientrettigheter) 

• Hver kan gjøre seg sine etiske vurderinger, på fritt og selvstendig 
grunnlag, ikke regelstyrt, og ikke maktstyrt, 

• Etikk er viktig for at vi kan trekke grensene for makt: - for staten, 
profesjonene, teknologiene, 



• Eksempel: 

• De militære angrep i Libya i 2011 der sivilbefolkningen var truet, og 
flere land blant annet Norge bombet regimets styrker med den hensikt 
å bidra til å redde sivilbefolkningen. 

• Situasjonen er politisk fordi det handler om et militært angrep og et 
angrep på et regime i en stat. 

• Situasjonen defineres ut fra folkeretten for de land som bidrar til å 
bombe, - FN-vedtak, NATO, observasjoner av sivilbefolkningen mv.  

• Situasjonen kan analyseres ut fra etiske normer, både ut fra motiv for å 
redde en sivilbefolkning, og ut fra at angrepene kan ha gått ut over det 
nødvendige.



Eksempel: Rett og politikk   Rt.2015, s.1286 – kildevern 
(60)  Hvorvidt beslaget skal opprettholdes, må vurderes etter straffeprosessloven § 125

tredje ledd, som fastsetter:
«Når vektige samfunnsinteresser tilsier at opplysningen gis og den er av vesentlig 
betydning for sakens oppklaring, kan retten etter en samlet vurdering likevel pålegge 
vitnet å oppgi navnet…….»

(61) Jeg finner det klart at vektige samfunnsinteresser tilsier at påtalemyndigheten får 
tilgang til materialet. Dette er heller ikke bestridt av A. Politiets etterforskning av 
rekruttering til og deltakelse i terrororganisasjoner er nødvendig av hensyn til 
samfunnssikkerheten og for å avverge at sårbare unge mennesker blir involvert i 
krigshandlinger.
(70) Etter min vurdering er As filmprosjekt i kjernen av undersøkende journalistikk; det 
griper fatt i et sentralt og presserende samfunnsproblem hvor allmenheten og 
myndighetene har behov for kunnskap og innsikt. Undersøkelsene er gjort mulig fordi A 
har en særlig og tillitsbasert tilgang til et lukket islamistisk miljø. Jeg legger til grunn at 
et effektivt kildevern er helt avgjørende for at filmen kan realiseres. Så vidt jeg 
forstår, er også konsekvensen av politiets ransaking og beslag at kildene har trukket 
seg.
(71) På denne bakgrunn gjør det seg derfor gjeldende særlig sterke kildevernhensyn. 
Men også hensynet til etterforskningen i en så alvorlig sak veier tungt. Politiet har 
imidlertid en rekke etterforskningsmetoder til disposisjon i saker som dette, …………..

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/§125


Rettslige, politiske og etiske perspektiver: 

Krigsforbryterdommen, Rt.2010/1445: - forbudet mot tilbakevirkende 
lover vurdert opp mot internasjonale forpliktelser til å arbeide mot 
krigsforbrytelser: 

• klassisk rettssikkerhet gjennom forbudet mot tilbakevirkning, § 97, 

• menneskerettighetenes gjennombrudd og vektleggingen av forbud mot 
og håndheving av forbrytelser mot menneskeheten, gjennom den nye 
Roma-konvensjonen, 

• skal nasjonal og internasjonal rettshåndhevelse sees i sammenheng 
eller hver for seg? 

• betydningen av internasjonale rettslige forpliktelser, 

• Betydningen av den europeiske og internasjonale politiske og 
menneskerettslige situasjon, 



Rett, politikk og etikk beskriver de samme forhold på 
ulike måter og ved bruk av ulike rasjonaliteter og 
koder:  

•Politikk: skape felles lovgivning og beslutninger. En fri 
kamp om argumenter.

•Rett: beslutte med grunnlag i lov. En mer lukket 
prosess. 

• Etikk: argumentere med grunnlag av 
menneskerettigheter og verdighet, - kan supplere 
rettslig og politisk argumentasjon. 



Formål: å forstå rettens oppgaver og egenskaper: 

Rett, politikk og etikk ivaretar ulike oppgaver og utfyller hverandre. 

Flere måter å kommunisere på i samfunnet med ulike oppgaver: 

• Funksjoner og oppgaver i samfunnet, Logikker og institusjoner :

• den rettslige kommunikasjon,   - rett/ikke-rett,   - rettferdighet , 

• den politiske,                               - makt,  - stat, partier, intern org.,

• den økonomiske,                      - penger,  - marked, 

• den vitenskapelige,                 - sannhet, - forskning, - universitet 

• den massemediale,               - nyheter, - aviser, radio, TV, nett

• etisk  kommunikasjon                 - menneskelig verdighet, - samfunn



Retten er i interaksjon og samspill med flere andre 
former for kommunikasjon: 

• Ulike formål – ulike logikker som supplerer hverandre:  
• Rett – politikk   - (politisk)lovgivning (forarbeider), traktater,  

• Rett – økonomi - (økonomisk)kontrakt, marked, konkurranse, 
• Rett –vitenskap - kunnskapsbaserte standarder, begreper,  

- eksempler:  tilregnelighet, barnets beste, konkurranse, forurensning,      

• Rett – etikk  - etikken kan supplere en rettslig argumentasjon ved at den 
bidrar til å ivareta de mest grunnleggende verdiene,   

- ivaretar menneskelig verdighet, - kan gå lengre enn retten,
- etisk refleksjon, - etiske dilemma, 

• Rett   - moral :  Felles rett – personlige moralske normer 

• Når vi ser retten i relasjon til andre funksjoner i samfunnet, kommer det 
tydeligere frem hva retten kan og ikke kan, 



Endringer i forholdet mellom rett og politikk når retten 
europeiseres og internasjonaliseres : 

• et nytt element i de politiske lovgivningsprosessene er det forhold at Norge 
har omfattende internasjonale forpliktelser som må overholdes, 

• særlig EØS-avtalen, EMK og FNs menneskerettighetskonvensjoner, 

• det er en del av lovgivningsprosessene å ivareta disse forpliktelsene, 

• her må det politiske system ofte ha juridisk hjelp for å få tilstrekkelig 
klarhet, - eks: utlendingsloven, regler om hvem som har krav på politisk asyl, -
flyseteavgiften,  

• noen mener at dette er en rettsliggjøring av politikken,

• internasjonale rettslige forpliktelser kan innebære rettslige skranker for 
politisk lovgivning, 

• domstoler som EMD, EFTA-domstolen, CJEU, og organer som ESA 
kontrollerer Norges forpliktelser, 



Nærmere om etikk og etisk refleksjon: 

• Profesjonsetikk: - særlige etiske krav ved utøvelsen av den juridiske 
profesjon (med ulike roller for advokat, dommer mv), 

• - en særlig oppmerksomhet i forhold til å følge de regler som gjelder, og 
den særlige makt eller innvirkning man kan ha overfor andre i kraft av 
sin profesjon og særlige kunnskaper,   

• - advokater, dommere, politijurister, jurister i forvaltningen mv, 

• Etisk dømmekraft.   ”Nærværets etikk”,  - menneskelighet. 

• Når er vi ved nye spørsmål som angår mennesker og grunnleggende 
verdier – og som lovgiver har eller ikke har tenkt over?   Muligheten for 
etisk uenighet er viktig å beholde.  

• Har miljøet en egen verdi og en etikk? 



• Dydsetikken, - almennmenneskelig etikk, 

• Etikk og menneskerettigheter, 

• Eksempler:  

- økt verdipluralisme og flerkulturelle situasjoner i samfunnet 

kan gi utfordringer, - og større uenighet om etiske spørsmål,

- anvendelse av menneskerettigheter som universelle, 

- globalisering, asylrett, andre former for migrasjon, 

- utlendingsloven § 38 ”sterke menneskelige hensyn”

- bruk av medisinsk bioteknologi, - medisinske forsøk, 



Særlige etiske utfordringer i det globaliserte og teknologiske 
samfunn (den italienske jurist og rettsfilosof G. Agamben): 

• Nye teknologier som bio- og genteknologi gir nye former for makt til medisinsk 
behandling, og til politikk og juss ved lovgivning,  jfr. bioteknologiloven,

• Noen ganger lovreguleres det om nye risiki og sosiale og etiske dilemma uten 
at det er dannet sosiale og etiske normer i samfunnet først, 

• Vi bruker nye og kompliserte teknologier: - i medisinsk behandling og 
forskning, - ved assistert befruktning,  -surrogati,  og - ved fosterdiagnostikk;  -
konsekvensene kan være vanskelige å overskue og lovregulere:

- bruk av DNA-tester, - vil vi vite alt? 

- hvor langt skal vi lovregulere bruk av nye teknologier? 

- medisiner og patentrettigheter: - fattige land må  betale for 

dyre medisiner som utviklet i rikere land, 

- overvåkningsteknologier blir mer effektive og invaderende, 



• Eksempler, diskuter forholdet mellom politikk, juss og etikk: 

- Krigsforbryter-saken: - holdes ansvarlig(intern. rett) vs rettsstat (§97)

- Maria-saken: - rett til statsborgerskap vs innvandringspolitikk

- Rolfsen-saken: - sivilsamfunnets  rett til info vs statens sikkerhet, 

- nye menneskerettigheter i Grl.: - lov vs lex superior (rettsliggjøring?) 

- barns rettigheter i asylsaker: barns rettigheter vs innvandringspolitikk

- bruk av medisinsk bioteknologi: - medisinske fremskritt (vitensk.) vs

informasjon til pasienter om medvirkning i forsøk (etikk),  

- politiets overvåkning: - individuelle frihet (rett, etikk) vs politiets 

etterforskning, (rikets sikkerhet),    



VI. Institusjoner som retten har vært med på å skape:  
• Hva er en institusjon :
• - et sett av verdier, formål, regler, begreper og prosedyrer, 

som har en sammenheng, og gir mening, 
eks. offentlig forvaltning

• Det er en sammenheng mellom oppgavene, formålene, de rettslige 
reguleringene og organiseringen: 

• Det dannes normative mønstre i form av ulike organisasjonsformer, 
eller andre institusjoner, 

• Eks.: - konstitusjon, - aksjeselskap, - stiftelse, - foreninger, 

- familierett, - barnerett, - forvaltningsrett, - forvaltningsorgan, - arbeidsrett mv, 

- bestemt organisasjoner som: UiO, Finansdept., Amnesty, 

- et sett av regler som regulerer et bestemt formål eller en       

oppgave i samfunnet : - universitets- og høyskoleloven, - pasientrettigh.l.,  



• Retten har over tid vært med på å skape institusjoner og 
normer i samfunnet :          («Rett, samfunn og legitimitet», kap.3)

• (Merk: En institusjon: sammenheng mellom verdier, formål og normer innad, - i 
kontrast til andre institusjoner og formål)

• Nasjonal suverenitet og konstitusjoner (nasjonalstaten) 

- territorium, folk, felles myndigheter, 

- sammenlign: internasjonalt samarbeid

• Folkestyre – demokratiske valg, folkevalgte lovgivere 

- ulike former folkevalgte organ, parlamentarisme, valgregler, 

- valgregler, - former for representasjon, 

• Statsborgerskap og lik stemmerett, 

- hvem kan bli statsborger: - innenfor/utenfor, - hvem er utenfor? 



• Universelle menneskerettigheter: 

- nasjonale eller internasjonale? – hvem håndhever, 

• Rettsstaten med uavhengige domstoler : 

- kontradiktorisk behandling, - uavhengige dommere, 

- flere nivåer,  - prøvingsrett, 

• Legalitetsprinsippet : - ‘med lov skal land styres’, 

- for offentlig forvaltning, - for domstolene 

• Offentlig forvaltning: - forvaltningslov, offentlighetslov, saklighet, 

• Strafferetten med legalitetsprinsipp  

- påtalemyndighet, tvilsrisiko, offentlige forsvarere

• Statens monopol på bruk av legitim tvangsmakt internt: 

– politiets ordensfullmakt, - sivil ulydighet, 



•Aksjeselskaper: – begrensning av økonomisk ansvar 
ved investeringer, - muliggjør investeringer med en 
begrenset risiko, 

•Konkurranserett: - åpen konkurranse på et marked for 
å effektivisere økonomien, 

• Stiftelser: – selveiende formue, uten eiere, 
• Foreninger: - medlemskap, vedtekter, - primært med 

sikte på aktiviteter for medlemmene, - begrenset 
økonomisk ansvar, 

• Familierett: - felleseie, felles ansvar, rett til skilsmisse, 
felles foreldremyndighet, 



• Offentlig forvaltning – rettssikkerhet: - habilitet, - rett til 
informasjon, - partsoffentlighet, rett til å uttale seg, klagerett, 

• Kommunalt selvstyre: - kommunene skal selv kunne prioritere 
mellom ulike oppgaver, - men en del av oppgavene er 
lovpålagte (skoler, helse- og sosialtjenester,)

• Velferdsstaten med omfattende og like (universelle) sosiale 
rettigheter til alle med like behov, - rett til helsehjelp, - alders-
pensjon, sykepenger, uføretrygd mv, - hvem skal omfattes? –
den nordiske modellen er universelle ytelser, 

• Arbeidsrett: - organisasjonsrett, forhandlingsrett, streikerett, 
fredsplikt i avtaleperioden, - organisasjonene forhandler på 
medlemmenes vegne, og med et samfunnsansvar,  



• Likestilling mellom kjønnene

- positiv forskjellsbehandling ved behov (mors situasjon)

• Ikke-diskriminering: - formelt eller så reelt som mulig,  

• Barnets beste : hvem bestemmer? 

• Retten til asyl, flyktningekonvensjoner, innenfor og utenfor : 

- retten til beskyttelse mot forfølgelse, - hvor langt bør den

rekke? 

klima- og miljø-flyktninger,  - reglene har store 

konsekvenser, 



• Vern av miljøet, bærekraftig utvikling, føre-var-prinsippet: 

- hvilken standard for vern bør legges til grunn, 

- hvilke rettslige begreper kan fungere som tilstrekkelig 

presise?

- er det mulig å finne tilstrekkelig presise begreper   

- framtidige generasjoner  

• Klima-avtalen : 

- komplekse data, og betydelige skadevirkninger 

- hvordan kan retten håndtere situasjoner med stor fare og 

risiko, 



• Internasjonale menneskerettigheter : 

- lokal, regional eller internasjonal standard og 

håndheving

- de samme standarder globalt på tvers av kulturer? 

• Internasjonalt og overnasjonalt samarbeid og traktater, 
- sett i forhold til behov for samarbeid ved miljø- og 
klimakrise, 

• Transnasjonal rett - rett på tvers av grenser, 

- mellom private aktører, - NGO’er, - transnasjonale 

selskap, 



Prinsipielt ulike rettslige organisasjonsformer og institusjoner i 
samfunnet, - med ulike oppgaver og logikker: 

• staten: statsmaktene, offentlig forvaltning, lover, Grunnlov, demokratisk,
samfunnsstyre, 

• domstolene: - uavhengige,-offentlige,-objektive,(rettsstat)(prosesslover)

• det sivile samfunn: - åpent, ytrings- og org.frihet for alle, (frihet)

• massemediene: - åpne, nyheter, kildevern, redaktøransvar,  kritiske, uavhengige, 
offentlighet

• familien: - kjærlighet, solidarisk, beskyttelse av barna, (solidarisk) (familie og barnerett)

• medlemsforeninger: - medlemsbasert, formål, aktiviteter, vedtekter, 

• frivillige organisasjoner, NGO’er: - ivaretar ideelle formål,- passivt/aktivt medlemskap,

• markedet: -konkurranse,-penger,-pris,(konkurranselov, fri bevegelse) 

• aksjeselskaper: - begrenset ansvar, - (ofte) nærings-virksomhet, -
generalforsamling/styre/ledelse, kommersielt,     (økonomisk)    

• stiftelser: -selveiende kapital med avgrenset formål, (selveiende)



)

Differensiering av viktige institusjoner innenfor det offentlige (statlige, 
internasjonale) :

• nasjonalstatlig suverenitet, konstitusjoner:  - retten til selvstyre, - ikke-intervensjon, -
maktfordeling, 

• grunnleggende rettigheter for individene: - frihetsrettigheter,  verdighet, likhetsprinsippet, 

• demokratiske og frie valg,  offentlige lovgivningsprosesser, 

• utøvende statsmakts ansvar/opplysningsplikt overfor lovgiver, 

• uavhengige domstoler, med prosesslovgivning

• offentlig forvaltning: - rettssikkerhet, delegasjon, offentlighet, klagerett, saklighet, habilitet,  

• internasjonal rett, og organisasjoner: - traktater, jus cogens, - internasjonalt samarbeid, - ikke-
intervensjon, - humanitærrett, intern mr.,  

• overnasjonal myndighet iflg. traktat,  og organisasjoner,  



Differensiering innenfor det sivile samfunn og markedet : 

• familie og ekteskap, - fellesskap, 

• barns rettigheter, - barnets beste,

• avtalefrihet, - opphavsrettigheter for de som har skapt noe,  

• markedet, - konkurranse,   - bank- og finansinstitusjoner,   

• aksjeselskapsformen, - begrenset eier-ansvar, 

• stiftelser, fond,  - uavhengige, selveiende formue med formål,  

• foreninger,  - medlemsbaserte, - styres ved vedtekter,  

• frivillige/ideelle organisasjoner,   - verdier, - formål,  - NGO`er,   

• massemedier: - informasjonsrett, - kildevern, - redaktøransvar,

• universitet: - fri forskning, - kunnskapsbasert, - åpent, 

• internett, - sosiale medier, 



:

Institusjoner mellom samfunn og stat: 
• Fra rettsstat til en mer omfattende stat, og flere koplinger mellom staten og det 

sivile samfunn :

• Velferdsstat: - sosiale tjenester og rettigheter for individene, - pensjoner, sosialhjelp, helse, 
utdanning, - brukere, stat, komm., frivillige organisasjoner,

• Kunnskapssamfunn: - utdanning og kunnskap som grunnlag for lovgivning,  - bruk 
kunnskapsbaserte begreper i lovene, - elev, student, lærer, 

• Forskning, kunnskaper og teknologier utvikles og deles på tvers av offentlige og 
private organer,   - universitetenes rolle?

• Hvem eier og har rett til å utnytte nye teknologier /kunnskaper 

• Risikosamfunn: - bruk av nye komplekse teknologier, - føre-var-prinsipp og bærekraftig 
utvikling, – vitenskap, - eksperter, - off kontroll, - brukere,  

• Etiske retningslinjer supplerer lovgivning, - etiske nemnder,   

• Massemediene: - ytringsfrihet, - kildebeskyttelse, 

• Internettet: - hvem eier og kontrollerer internettet?  - off/privat



VII.  Teorier om rettens funksjon i samfunnet  og 
forholdet mellom rett og politikk :
• (1) Rettssosiologisk teori – Max Weber (1910) : 

• Moderne samfunn er organisert ut fra ulike rasjonaliteter

- normrasjonalitet vs formålsrasjonalitet 

• Normrasjonalitet anvender regler og rettsanvendelse for å oppnå 
forutsigbarhet, - lovene kan være basert på verdier og på instrumentelle 
mål som kan uttrykkes i normer (eks. avtaleloven) 

• Formålsrasjonalitet er knyttet til å oppnå generelle formål i samfunnet, -
formål kan være sammensatte og komplekse (sosiale, politiske, økonomiske)
(eks. miljøvern, likestilling, samfunnssikkerhet)  

• Lover som er knyttet til oppnåelsen av formål, kan være mer kompliserte å 
anvende fordi flere de ofte kombinerer flere hensyn, 

• Det oppstår et dilemma med hensyn til å styre mellom: 

• - formell forutsigbarhet som er uttrykt i normer, men er statisk,  

• - og en konkret materiell rettferdighet med bestemte formål som skal 
oppnås, men som er komplekse og kan endre seg med situasjonen (mer 
uforutsigbart)



(2) Normative teorier om forholdet mellom rett, politikk, etikk og 
samfunn (Jürgen Habermas): 
• Moderne samfunn er verdi- og interesse-pluralistiske, - verdier og interesser 

er krevende å avveie i forhold til hverandre,

• Retten må ha legitimitet, også i samfunn med flere verdier og  interesser, og 
med uenighet,  

• Legitimiteten må sikres prosessuelt og demokratisk,  

- en fri og åpen inter-subjektiv diskusjon mellom individene i 

samfunnet er nødvendig,  

- en form for deliberativ etikk : - det etiske krav om en åpen og  

rasjonelle diskusjon,   

• Politikken skal ivareta den åpne og opplyste diskusjon, men kan 
ødelegges av for sterke parts-interesser, og korrupsjon, 

• Retten har stabile og legitime former for konfliktløsning, 
- retten er pragmatisk og ikke teknisk spesialisert, 

- retten kan realisere en etisk og politisk tenkning gjennom pragmatisk 

tenkning (gjennom verdier, lover og rettsstat), 

- retten kan anvende en praktisk-moralsk tenkning,(i lovanvendelsen)   

Rett og politikk supplerer hverandre og er gjensidig avhengige.  



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

• Det moderne samfunn som bestående av systematiske ulike 
former for  kommunikasjon,  som ivaretar ulike funksjoner, som 
ikke kommuniserer direkte med hverandre, og som er  
vanskelige/umulige å harmonisere med hverandre. 

• Moderne samfunn er komplekse å styre. 

• Retten er en av flere sentrale samfunns-funksjoner. 

• 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, 

• kjærlighet,                                      - familie, vennskap, 



Rett, politikk og etikk - tre ulike måter å kommunisere om 
samfunnet på
Rett, politikk og etikk ivaretar ulike oppgaver og utfyller hverandre. 

Flere måter å kommunisere på med relevante institusjoner og logikker: 

• Funksjoner og oppgaver i samfunnet, Logikker og institusjoner :

• den rettslige kommunikasjon,   - rett/ikke-rett,   - rettferdighet , 

• den politiske,                               - makt,  - stat, partier, intern org.,

• den økonomiske,                      - penger,  - marked, 

• den vitenskapelige,                 - sannhet, - forskning, - universitet 

• den massemediale,               - nyheter, - aviser, radio, TV, nett

• den religiøse                                  - tro,            - kirken, o.a. religioner

• den kunstneriske                         - estetikk,     - kunstmuseer,

• familien                                         - kjærlighet,  - private sfære,

• den pedagogiske,                        - læring,  - skolen,

• etisk  kommunikasjon                 - menneskelig verdighet, - samfunn


