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• I. Intro :  Ex. fac : Tilbyr flere forståelsesrammer om hva retten 
er, - og hvordan den kan forstås :  

• Ex.fac :  Del C  – Logisk argumentasjon og språk, 

• Del A – Rettsfilosofi: - normteori, - tolkning,  
Retten som praktisk fornuft:  - Rettsrealisme – språket som det er,   

- Utilitarisme – samfunnsnytte,

- Kantiansk naturrett – frihetsrettigheter, 

- Kritikk-begrepet

• Del B: Å forstå retten og dens utvikling (1) som et eget rettslig 
system og (2) som en del av samfunnet: 
1) Retten er et eget normativt og rettslig system (rettslig praksis, domstolene mv),

2) Retten utvikles i lovgivning, avtaler, traktater mv, men det skjer i og som en del av  

samfunnet og de verdier, interesser og hensyn som til enhver tid er relevante der, 

3) Nye utviklingstrekk i samfunnet: Nye lover, nye begreper, hva er rettferdighet? 



Del B Rett, samfunn og legitimitet (boken)
• Kap.1 Hva er den moderne retten. Retten utvikles i et samspill mellom 

samfunn og rett. Rettens verdier. (slides del I og III) 

• Kap.2 Rettens funksjoner, og motsetninger i rettens funksjoner. Retten 
er i et spenningsforhold mellom aktiv lovgivning og ivaretakelse av 
rettssikkerhet.  (del II)

• Kap.3 Hvordan retten er med på å skape mening i samfunnet ved bruk 
av rettslige normer og institusjoner: - rettsstat, demokrati, velferdsstat, 
internasjonalt samarbeid, bærekraftig utvikling.  (del IV – VI)

• Kap.4 Teorier om retten i samfunnet: retten som kommunikasjon om 
samfunnet.  (del VII, IX)

• Kap.5 Retten som tekster og språk – tolkning av normer (del VIII, X)

• Kap.6 Rettens internasjonalisering,  (del XI)

• Kap.7 Rett og legitimitet.



• Oversikt over forelesningene  25., 26., 27.februar 2019, del B : 

• I.     Intro : Hva er retten i samfunnet: (kap.1)

Ulike kunnskaper om og perspektiver på retten

• II. Den moderne rettens grunnleggende verdier   (kap.1)

• III. Rettens funksjon i det moderne samfunn : - normativ stabilitet  

vs endring, - individuelle rettigheter vs skape et samfunn, (kap.2)

• IV. Skillet mellom staten og det sivile samfunn. (kap.3)

Samfunnet skaper en stat.  Staten tar beslutninger.

• V.    Rett, politikk, etikk: ulike måter å kommunisere om samfunnet 

på (kap.1.6, 4.3) 

• VI.   Institusjoner i samfunnet som retten har vært med på å skape. (kap.3)

• VII. Ulike teorier om rettens funksjon i samfunnet. (kap.4)

• VIII. Rettens språk og tekster: - kompleksitet, mangetydig, klarhet (kap.5)

• IX. Rettens former og utvikling over tid : - formell, materiell

og refleksiv rett (kap.4.5)

• X. Rettens pluralisme og polysentri. Konkurrerende rettslige regimer (kap.5.6)

• XI. Rettens internasjonalisering. Flere rettslige nivåer. (kap.6)



I. Intro: Hva er retten i det moderne samfunn?
Rettens funksjoner og oppgaver i moderne samfunn: 
(Ulike kunnskaper om og perspektiver på retten.) 
• Rettens funksjon i samfunnet er å bidra til normativ forutberegnelighet i 

form av: - felles rettslige normer som det er oppslutning om, og -
konfliktløsning,

• Demokratiske lovgivningsprosesser bidrar til rettens/lovenes legitimitet,

• Rettsanvendere bidrar ved å skape og stabilisere felles rettslige normer,  

• Retten bidrar med uavhengige domstoler og rettssikkerhet, 

• Felles rettslige normer bidrar til koordinering av ulike interesser og av 
samfunnet, 

• Rettslige normer må reflektere det samfunnet  de er en del av, for at de 
skal oppfattes som legitime. 



Mange ulike typer av lovregler og rettslige normer :

Kontinuitet og endring:  

• Klassiske lovregler som går langt tilbake i historien og har betydelig 
stabilitet: - forbud mot tyveri, legemsbeskadigelse, drap mv, 

• Nye offentlige reguleringer som endres ofte for å oppnå viktige formål i 
samfunnet: - skatte-og avgiftsregler, -plan- og bygningslov, 

• Verdimessige endringer i samfunnet: - nye familierettslige regler, - retten til 
ekteskap for personer av samme kjønn, - retten til å endre kjønn, - økt 
fokus på menneskerettigheter,  

• Nye faktiske utfordringer som krever nye rettslige begreper: - miljø- og 
klima-endringer, – bærekraftig utvikling og føre-var-prinsipp, -
informasjonsteknologi som muliggjør kommunikasjon og overvåkning, 

• Behov for internasjonale regler med harmonisering på tvers av grenser på 
flere områder: - miljørett, - handelsrett,- antiterrorlovgivning, 



• https://www.nb.no/artikler/magnus-lagabotes-landslov-til-
nasjonalbiblioteket/; 

https://www.nb.no/artikler/magnus-lagabotes-landslov-til-nasjonalbiblioteket/


• Praktutgaven av Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 har til nå vært 
oppbevart i Det kongelige bibliotek i København, og er nå tilbake i 
Norge og til Nasjonalbiblioteket hvor den skal stilles ut og forskes på.

• Etter fem hundre år kommer nå Codex Hardenbergianus, en spesielt 
vakker utgave av Magnus Lagabøtes landslov, tilbake til Norge.

• Codex Hardenbergianus ble brukt ved Gulating og inneholder også 
tilføyelser om rettspraksis. Den forsvant ut av Norge på 1500-tallet, da 
den kom i eie av en dansk adelsmann. Etter at boken kom i hendene på 
Det Kongelige Biblioteket i København, har den ligget i 
spesialmagasiner og har aldri tidligere vært utstilt. 

• Har regler om: kongemakt, rettsvesen, eiendom, odel, ekteskap, 
handel, tyveri, forsvar, 



The latest case-by-case decisions on the implementation of judgments from the European Court of Human Rights 
have been published by the Council of Europe’s Committee of Ministers.
The committee adopted 26 decisions concerning 17 member states at the end of its quarterly human rights meeting in Strasbourg.

http://rm.coe.int/cm-supervision-of-the-execution-of-judgments-of-the-echr-cases-examine/16808d828a


Forskning

https://www.uio.no/forskning/
https://www.sv.uio.no/forskning/kunnskap-i-bruk/eksempler/avdekket-at-demokratiets-innflytelse-hadde-minket.html


Maktutredningen, NOU 2003: 19 – om rettsliggjøring av samfunnet: 
• Private aktører, domstoler og internasjonale avtaler får stadig mer makt, på 

bekostning av folkevalgte organer. Dette ser vi nå konsekvensene av både i 
Norge og i resten av Europa, sier professor Øyvind Østerud.

• Makt- og demokratiutredningen ble vedtatt av Stortinget i 1997, og Øyvind 
Østerud, som er professor i statsvitenskap ved UiO, ledet den sentrale 
forskergruppen. Boka «Makten og demokratiet» og sluttrapporten «Makt og 
demokrati» ble levert i 2003.

• En av utvalgets hovedoppgaver var å undersøke det representative 
demokratiets innflytelse gjennom folkevalgte organer. Hadde det endret seg, 
og i tilfelle hvordan?

• Utvalget fant at folkevalgte organer fikk stadig mindre makt og myndighet, 
mens ikke-valgte organer og fristilte organisasjoner fikk mer. En problematisk 
effekt av denne maktforskyvningen er at det norske demokratiets – og dermed 
også velgernes – makt blir mindre, sier professoren.

• - Det er Stortinget som vedtar mye av maktoverføringen, men konsekvensene 
er ofte uoversiktlige og det er vanskelig å reversere slike vedtak.

• https://www.sv.uio.no/forskning/kunnskap-i-bruk/eksempler/avdekket-at-
demokratiets-innflytelse-hadde-minket.html; 

https://www.sv.uio.no/forskning/kunnskap-i-bruk/eksempler/avdekket-at-demokratiets-innflytelse-hadde-minket.html


(fortsatt fra forrige side)  Noe av det mest oppsiktsvekkende vi fant var det vi kalte 

rettsliggjøringen av makt, eller overføringen av politisk myndighet til domstoler og 

andre rettsorganer. Tidligere ble forslag vedtatt i Stortinget etter 

voteringer og diskusjoner i Nasjonalforsamlingen og andre folkevalgte organer. 

På slutten av 90-tallet var beslutningsmakten overført til domstoler og ikke-valgte

rettsorganer, gjennom blant annet EØS-avtalen og EFTA-domstolen, sier professor Østerud.

Rettsliggjøringen av makt fører, ifølge Østerud, til at en rekke avgjørelser som tidligere

var politiske, som for eksempel avveiningen av ytringsfriheten mot personvern, nå blir

avgjort av domstolene.

- Domstolene legger mer vekt på ytringsfrihet enn personvern, i forhold til det norske 

myndigheter tidligere har gjort. Stortinget har for eksempel inkorporert internasjonale 

menneskerettstraktater som en del av norsk lov, og Den europeiske menneskerettighets-

domstol i Strasbourg bestemmer hvordan en av de inkorporerte traktatene, 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, skal fortolkes.

Et annet eksempel er næringslivet, som var blitt mye mer internasjonalt, i følge Østerud:

- Norsk næringsliv kunne flagge ut hvis skattene var høye eller arbeidskraften for dyr. 

- Dette var nytt på 90-tallet. Selskapene kunne også fusjonere med internasjonale 

- selskaper, og unndra seg norsk skattelovgivning. 



Hva er retten som en del av samfunnet?   

• Retten uttrykkes eller kommuniseres gjennom: 

- Verdier: - demokrati, menneskerettigheter, rettsstat, 

et bærekraftig miljø, rettferdighet, likhet for loven, 

- Språk og begreper, - eks: rettferdighet, likhet, bærekraft, 

- Rettslige tekster: hvordan formulere normer, - rettslig tradisjon, 

- Autoritative og legitime normer og avgjørelser, (fra myndigheter)

- Institusjoner i stat og samfunn, - de er samlete uttrykk for  

retten og for rettens makt, Eksempler: domstoler, Storting,   

• Retten er ett av flere systemer for å kommunisere om det moderne 
samfunn, og kan sammenlignes med politikk, vitenskap, økonomi mv. 



Ulike perspektiver på retten som en del av samfunnet :  

Rettens like egenskaper: 

• Autonomi: Retten som et autonomt og normativt system, 
som ivaretar normativ forutberegnelighet og bidrar til 
stabilitet ved bruk av lover, avtaler, objektiv tolkning, 
uavhengige domstoler, 

• Dynamisk samfunn: Retten som en dynamisk og normativ 
orden i samfunnet : - Retten regulerer konflikter,  og endres 
gjennom lovgivning, rettspraksis og nye avtaler. Eksempler på 

konfliktlinjer: - stat/individ, - marked/miljø, 

• Historisk: Retten er historisk utviklet over tid og skapt som 
en del av det samfunnet retten er en del av, 



• Institusjoner: Retten skaper og anvender institusjoner og bestemte 
prosedyrer i samfunnet: - lovgivning, - domstoler, - sivil- og straffeprosess, -
offentlig forvaltning, - avtalerett, - selskapsrett,  

• Rettens språk og begreper: Rettens språk og begreper  er stabile, men 
endres også hele tiden, nye begreper kommer til:  - fri bevegelse av varer 
mv, - barnets beste, - bærekraftig utvikling, - avtaler skal holdes, - habilitet, -
ytringsfrihet, 

• Verdier: Retten som uttrykk for grunnleggende verdier: menneske-
rettigheter, demokratisk lovgivning, rettssikkerhet,

• Rett og makt : - Retten regulerer statens bruk av legal tvangsmakt, -
og forholdet mellom andre former for makt i samfunnet som: 
økonomisk, sosial, kulturell, teknologisk makt,

• Lovgivning er anvendelse av makt.   



Eksempel på flere ulike perspektiver på retten: 

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 vektlegging 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? Hva er betydningen av internasjonale forpliktelser? 

• Hvilke verdier står mot hverandre i denne saken?

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



Vi har behov for ulike kunnskaper om retten:  
• Vi trenger kunnskaper om retten de lege lata, (rettsdogmatisk)

• Vi trenger kunnskaper om hvordan retten fungerer i praksis: - om 
lovene ivaretar de formål de har, - om lovene er effektive, - hvilke 
konsekvenser rettsreglene har, - og om det oppstår uheldige 
konsekvenser, 

• Vi har behov for analyser av hva slags makt lovgivning, rettslige 
avgjørelser, domstoler og juristprofesjonen har i samfunnet, 

• Vi har behov for kunnskaper om hva vi mener med rettferdighet, og 
likhet for loven, 

• Vi har behov for kunnskaper om hvordan lover og traktater blir til: -
hvordan foregår lovgivningsprosesser, - hvem påvirker lovgiverne? 



Eksempel :  Prop. 68 L (2015-2016) 

Kapittel 15 a. Skjult kameraovervåking og teknisk sporing

• Strprl. § 202 a skal lyde:

• Når det foreligger skjellig grunn til mistanke om en eller flere straffbare 
handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, 
kan politiet iverksette skjult kamera overvåking på eller fra offentlig sted når 
slik overvåking vil være av vesentlig betydning for etterforskningen. Beslutning 
treffes av retten.

Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å iverksette skjult 
kameraovervåking på privat  sted når noen med skjellig grunn mistenkes for en 
handling eller forsøk på en handling

• a) som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer

• b) som rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125, 126, 127 jf. 123, 128 første punktum, 129, 136, 
136 a, 231, 254, 257, 311, 332 jf. 231, 335 jf………….

• Avgjørelse om skjult kameraovervåking treffes uten at den mistenkte eller den som avgjørelsen 
ellers rammer, gis adgang til å uttale seg, og avgjørelsen blir ikke meddelt dem. …………



Rettsvitenskap i vid forstand : Ulike supplerende fag og 
kunnskaper om retten  - ut over det rettsdogmatiske : 
• rettsfilosofi – retten som praktisk fornuft og erkjennelse, hva 

konstituerer retten som praktisk fornuft,  - på norm-nivå,  -
retten og grunnleggende verdier, - rett og rettferdighet 

• rettsteori – teorier om forholdet mellom retten, individer, 
samfunn og grunnleggende verdier,  - rettens funksjon, -
demokrati, - rettsstat, - velferdsstat mv, - teorier om 
samfunnet, 

• rettssosiologi – hvordan retten skapes av samfunnet, og 
hvordan den påvirker samfunnet,  - empirisk og teoretisk,



• rettsøkonomi – hvordan økonomisk teori og praksis anvendes 
av og påvirker retten, - økonomisk teoretiske forutsetninger 
for lovgivning,  

• rettshistorie – historisk oversikt over rettens utvikling over tid, 
- rettslige begreper, prinsipper og institusjoner slik de utvikles 
over tid,

• rettspsykologi, - vitnepsykologi, 

• rettsretorikk, - teorier om språk og overtalelseskunst, 

• Rettspolitikk, – diskusjoner om hvordan lovgivningen bør 
være, - lovene er resultater av demokratisk lovgivning 



Jurister har behov for en bevissthet om språket: 

• Vi har behov for kunnskaper om hvordan juristene beskriver og 
kartlegger faktum,

• Vi har behov for kunnskaper om hvordan lovgivning utformes, 

• Vi har behov for kunnskaper om hvilke ord og begreper som velges, 
og som gjøres til rettslige begreper og standarder, og hva som ikke 
velges, 

• Vi har behov for kunnskaper om hvordan språket fungerer og brukes i 
rettssalen, i avtaler, av advokater osv, 

• Vi har behov for kunnskaper om språkets kompleksitet, uklarhet,   
begrensninger og flertydighet. 

• Hva betyr begreper som: - ‘fri bevegelse’, ‘barnets beste’, ‘bærekraftig 
utvikling’, ‘avtaler skal holdes’,  – når er de en del av rettslige normer, 
og når er de politiske, vitenskapelige, hverdagslige ? 



Jurister trenger kunnskaper om hvordan vi skaper og anvender 
begreper og ord på de ulike rettsområdene: 

Hva er den faktiske referansen og den rettslige referansen i begreper vi 
bruker i retten? 
• utlendingsrett: - hvem har krav på beskyttelse og asyl?  - hva betyr ‘sterke 

menneskelige hensyn’ og ‘tilknytning til riket’? – Hvorfor er de valgt, hva betyr de?

• miljørett: - hva betyr ‘bærekraftig utvikling’, - hva er forurensning?  - hvorfor er 
vern av miljøet viktig?,  

• diskrimineringsrett: - hva betyr det å være diskriminert, - hva betyr lik behandling? 
- hva er lovlig og hva er ikke lovlig forskjells-behandling? 

• hva innebærer EU-rettens ‘fri bevegelse av varer, tjenester, personer, kapital’, - hva 
er konsekvensene, og hvorfor er miljø-, helse- og sosial beskyttelse viktig? – og 
hvordan kan de avveies? 

• menneskerettigheter: - hvorfor er ytringsfrihet viktig? - grensen mot personvern,   

Hva skjer når ordenes faktiske referanse og kontekst i samfunnet endres? 



• Tre ulike nivåer for kunnskap om retten :

• den rettsdogmatiske tolkning og anvendelse av kjente og relevante 
rettskilder, - internrettslig, 

- hva er gjeldende rett?  - tekstene, - rettslig argumentasjon,

• utvikling av rettslig metode,  - systematisering av og refleksjon over rettslig 
metode, tolkning, - internrettslig,  

- utvikling av rettskildelæren, - begrepsdannelse, 

- rettspolitisk eller etisk kritikk av gjeldende rett, (rettsfilosofi)

• hvordan fungerer retten i samfunnet? (rettssosiologi, rettshistorie)

- hva er de faktiske konsekvensene av lovgivning og 

rettspraksis,  - eksternrettslig, 

- ivaretas de grunnleggende statsrettslige verdier?  

- anvendes lovene i samsvar med de formål de har?   

- bidrar lovene til rettssikkerhet og rettferdighet? (rettsøkon.,  

rettssosiologi)  



II.  Den moderne rettens grunnleggende verdier: 

• Den moderne retten er historisk skapt over tid, - den bygger på bestemte 
verdier, og den har utviklet bestemte institusjoner,

• 1)Universelle, individuelle frihets- og menneskerettigheter,   -
menneskelig verdighet,  (UN Universal Declaration of Rights) (indiv.)

• 2) Demokrati, demokratisk valgte lovgivende forsamlinger og 
demokratiske lovgivningsprosesser, - åpenhet og offentlighet i Storting , 
regjering og forvaltning, (samfunn/stat)

• 3) Rettsstat og rettssikkerhet, - uavhengige domstoler, (rett)  

• Vi kan knapt tenke oss det moderne samfunn og retts-system uten disse verdiene 
og de institusjonene de har utviklet.  

• Disse verdiene er gjensidig avhengige. De forutsetter hverandre. 

• De har avgjørende betydning for rettens legitimitet i samfunnet. 



Hvorfor bygger retten på disse grunnleggende verdiene?  Hvorfor er de 
viktige? Og hva betyr de? 
• Tilbakeblikk på rett og moralfilosofi, Kant, den frie vilje, 

(1) Betydningen av individenes frihet, og av retten til frihet: 

a) individuell frihet er en grunnleggende verdi i seg selv, 

b) bare gjennom individuell og lik frihet for alle kan menneskene 

realisere muligheter de har,  - evnen til å tenke selvstendig og kritisk, 

c) nødvendig for dannelsen av det frie individ i moderne samfunn, 

d) forutsetning for at moderne demokratiske samfunn og fellesskap kan fungere, 

e) ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet definerer og  bidrar til å

skape det sivile samfunn, - forutsetning for sannhet i vitenskapene, 

f) likhetsprinsippet for frihetsrettigheter er vern mot maktovergrep, 

• Frihetsrettigheter kan komme i konflikt med hverandre: 

- eks: - ytringsfrihet vs ansvar for ikke å diskriminere, EMK art.10, 

- krav om frihet og likhet er vanskelig å forene med andre former for 

samfunnsmessig organisering enn den demokratiske,  



(2) Demokrati og demokratiske prosesser : 
• Bare demokratiske valg og lovgivningsprosesser kan sikre individuell frihet og 

like muligheter for innflytelse for alle,  - og sikre reell offentlighet, og åpenhet 
overfor nye ideer, 

• Demokratisk lovgivning er avgjørende for rettens og lovgivningens legitimitet,

• Allmenn stemmerett, - frie og hyppige valg, - ytrings- og pressefrihet, 

• Stortinget: demokratisk sammensatt, diskusjoner, åpenhet, flertall, 

• Demokrati innebærer en kontinuerlig prosess med diskusjon av ny 

lovgivning, - flertalls-beslutninger, men lover kan endres, 

Krav til demokratiske og deliberative prosesser (Habermas): - åpne, 

offentlige, rasjonelle, - alle argumenter skal fram og kan imøtegås,

- alle argumenter skal kunne prøves mot hverandre, 

- sette seg inn i motstandernes argumenter, 

• Offentlighet i lovgivning og off. forvaltning bidrar til kontroll av makten

• Det sivile samfunn bidrar med offentlighet, ytringsfrihet, massemedier



• Hvilke utfordringer møter demokratiet og demokratiske 
prosesser i dag – ut fra hvilke krav vi stiller til hva er demokrati 
skal være? 

• Bør Grunnlovens regler om valg til Stortinget og om den 
lovgivende myndighet endres for å regelfeste et bedre og mer 
robust demokrati?  



(3) Rettsstat – rettssikkerhet: 
• «Med lov skal land styres»,  

• Legalitetsprinsippet: - statens inngrep i den private sfære krever hjemmel i lov,  - «ingen 
kan fengslig anholdes uten ved lov og dom»,  

• Demokratisk , offentlig og åpen lovgivning,

• Uavhengige domstoler: domstolene tolker og anvender lovene uten noen påvirkning eller 
inngrep fra politiske myndigheter, 

• Rettsanvendelsen som kontroll av politisk makt og av den offentlige forvaltning. 

• Høyesteretts prøvingsrett av lover i forhold til Grunnloven: - når er dette juss, og når kan 
det bli politisk, 

• Uavhengige dommere: oppnevnes på faglig grunnlag, politisk nøytralt

• Institusjonelt skille mellom politiske og rettslige myndigheter, 

Er internasjonale domstoler uavhengige og autonome?

• Statens monopol på bruk av fysisk tvangsmakt overfor borgerne kontrolleres gjennom 
legalitetsprinsippet, og krav om lovhjemmel og dom,  Gr.l §§ 94, 96

• Tilbakevirkningsforbudet,  Gr.l §97,



Hva innebærer de grunnleggende verdier om frihetsrettigheter, 
demokrati og rettssikkerhet,     - for retten?   
• De konstituerer den moderne retten som system, og de stabiliseres og utvikles av 

retten.  De er gjensidig avhengige. 

• Frihet:  - habeas corpus, vern mot tilfeldige statlige inngrep, ”ingen fengslig 
anholdelse uten lov og dom”,  Gr.l.§96.

• Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser, Gr.l. §92 flg , 

• Ytrings- og organisasjonsfrihet, rett til informasjon, Gr.l.§100

• Demokrati: - lik rett til deltakelse i politiske valg og forsamlinger, - offentlighet, Gr.l. 
§§49 og 50 flg., 

• Uavhengige domstoler som i siste instans løser konflikter, §88  

• Statens monopol på utøvelse av legitim tvangsmakt, §25,26,96, 

- rettens kontroll av statens bruk av tvangsmakt, 

• Måten disse verdiene ivaretas på, bidrar til rettens legitimitet, 

• Hvorfor er det viktig at retten har legitimitet?



• Finn eksempler på hvordan disse verdiene har utviklet 
og eventuelt endret seg i norsk rett, - og eksempler på 
hvordan de i dag kan være utfordret i norsk rett og 
politikk: 

• Hvor langt kan man gå med lovgivning om overvåkningstiltak 
(kamera) for å ivareta sikkerhet, men uten at de som overvåkes 
er klar over det? Se eks fra straffeprl § 202a, 

• Hvor langt kan ytringsfriheten begrenses for å beskytte mot 
hatefulle ytringer? 

• Bør anti-demokratiske partier være lovlige? 

• Er pressefriheten og kildevernet tilstrekkelig ivaretatt for den 
offentlige debatt? Jfr. Rt. 2015/1286, Rolfsen, 



Retten i et grenseland – mulige avvik i forhold til grunnleggende 
verdier : 

• Norge 1940-45, - de lovlig konstituerte myndigheter la ned sine verv etter 
Tysklands invasjon, fremmed styre, komissarisk rett, 

• USAs invasjon av Irak, 2003 : de fleste internasjonale folkeretts-eksperter mente at 
invasjonen var folkerettsstridig, jfr. FN Sikkerhetsråds resolusjoner 660 og 
678/1990, og 1441/2003,  

• Guantanomo / Irak-krigen: - ”illegal alien combatants”, - Guantanomo som et 
fengsel utenfor både amerikansk og internasjonal rett,  

• Begrepet unntakstilstand – når ordinær rett må settes til side på grunn av 
nødstilstand, - streng standard,  

• Anti-terror-lovgivning og omfattende unntak fra rettigheter, 

• Nye lovforslag i Prop.68 L (2015-2016): hjemmel til omfattende og utvidet adgang 
til bruk av skjulte tvangsmidler (overvåking), 



• Adgang til skjult kamera-overvåking på private steder, teknisk sporing og skjult 
data-avlesing, uten å underrette de som overvåkes, - advokater kan ivareta 
mistenktes interesser, men med taushetsplikt, 

• Spørsmål: Er slike overvåkingsteknikker i samsvar med de grunnleggende 
verdiene og frihetsrettighetene vi har diskutert? 

• Forslagene til innstramninger i utlendingsloven: - enklere å avvise de som har 
reist via andre land, - enklere å utvise asyl-søkere med ulovlig opphold eller 
straffbare forhold, - lengre tid for å få familiegjenforening, -økt bruk av 
internering, økt bruk av stengte grenser, - sett i forhold til krigen i Syria, 

• EØS-avtalen og kravene til demokratisk behandling av alle lover, 

• Relevans av internasjonale og europeiske domstoler for norsk rett,       



Eksempel :  Prop. 68 L (2015-2016) 

Kapittel 15 a. Skjult kameraovervåking og teknisk sporing

• Strprl. § 202 a skal lyde:

• Når det foreligger skjellig grunn til mistanke om en eller flere straffbare handlinger som etter 
loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan politiet iverksette skjult kamera
overvåking på eller fra offentlig sted når slik overvåking vil være av vesentlig betydning for 
etterforskningen. Beslutning treffes av retten.

Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å iverksette skjult kameraovervåking på 
privat sted når noen 

med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling

• a) som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer

• b) som rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125, 126, 127 jf. 123, 128 første punktum, 129, 
136, 136 a, 231, 254, 257, 311, 332 jf. 231, 335 jf………….

• Avgjørelse om skjult kameraovervåking treffes uten at den mistenkte eller den som 
avgjørelsen ellers rammer, gis adgang til å uttale seg, og avgjørelsen blir ikke meddelt dem. 
…………



Strprl. Kap 16 d. Dataavlesing

• § 216 o. Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta avlesing av ikke offentlig
tilgjengelige opplysninger i et datasystem (dataavlesing) når noen med skjellig grunn 
mistenkes for en handling eller forsøk på en handling

a) som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer

b) som rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125, 126, 127 jf. 123, 128 første 

punktum, 129, 136,  136 a, 231, 254, 257, 311, 332 jf. 231, 335 jf. 231, 337 jf. 231, 

eller 340 jf. 231, eller av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjeneste  

og teknologi m.v. § 5 eller av lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

her § 108 femte ledd.

Dataavlesing kan besluttes selv om straff ikke kan idømmes på grunn av 

bestemmelsene i straffeloven § 20 første ledd. Det gjelder også når tilstanden har

medført at den mistenkte ikke har utvist skyld.

Tillatelse etter første ledd kan bare gis dersom det må antas at dataavlesing vil 

være av vesentlig betydning for å oppklare saken, og at oppklaring ellers i vesentlig 

grad vil bli vanskeliggjort. § 216 c annet ledd gjelder tilsvarende.



III. Rettens funksjoner i det moderne samfunn: 
A) - Å skape og stabilisere rettslige normer, - forutberegnelighet
• Rettslige normer skal bidra til å ivareta normative forventninger 

(normativ forutsigbarhet basert på normer) 

• Rettslige normer og de forventningene vi har til at de skal etterleves, 
endres ikke (automatisk) selv om normene ikke etterleves. 

• Retten har en normativ og regulerende virkning selv om reglene ikke 
alltid etterleves. 

• Rettsreglene endres ikke automatisk i takt med faktiske endringer. De 
må endres gjennom lovendringer. 

• Dersom graden av etterlevelse er veldig lav, vil rettsreglene spille en 
mindre rolle. 

• Retten bidrar til å stabilisere og koordinere samfunnet på en 
forutsigbar måte. 



Rettens funksjoner i det moderne samfunn : 

B) Rettslige normer spiller en betydelig rolle i organiseringen av samfunnet.  

• Rettslige begreper og normer bidrar til å organisere staten, kommuner, 
selskaper, stiftelser, foreninger, familieforhold mv, 

• Retten anvender i økende grad begreper, formål og standarder fra 
samfunnet og fra kunnskaper om samfunnet. 

• Retten (lover og avtaler) har ekspandert til å regulere en stadig større del av 
samfunnets ulike formål og områder. 

• Noen eksempler på rettens ekspansjon til mange områder av samfunnet: 

- menneskerettigheter: - ytrings- og organisasjonsfrihet, - asylretten, - statsborgerskap, 

- forvaltningsrett, miljørett, velferdsrett, helserett, utdanningsrett, 

- arbeidsrett: - retten til å organisere seg, forhandle, streike mv, 

- familie, ekteskap, - barns rettigheter, 



Rettens funksjoner i det moderne samfunn: 

C) Retten skal ivareta funksjoner, verdier og hensyn som kan stå 
i motsetning til hverandre :  Retten inneholder spenninger: 

Stabilisering ved bruk av lover vs behov for dynamiske 
lovendringer : 

• Rettens funksjon er å skape stabiliserte og generaliserte (felles) 
normative forventninger som bidrar til normativ forutberegnelighet og 
rettssikkerhet, 

• Samtidig må retten endre seg i takt med samfunnet, 

• Grunnloven gir Stortinget kompetanse til kontinuerlig endring av lovene, 
og muliggjør derved løpende rettslige endringer, - domstolene kan endre 
sine tolkninger, - private parter kan lage nye avtaler, 

• Paradoks: Retten ivaretar stabilisering og muliggjør endring samtidig 



D ) Retten inneholder spenninger: 
Retten skal ivareta individuelle rettigheter, og samtidig bidra 
til å skape et felles samfunn, 
• Retten skaper og garanterer individuelle frihetsrettigheter, 
• Retten skaper lovregler om hvordan samfunnet som hehet og 

fellesskap skal fungere med felles institusjoner som skoler og 
helsevesen, og med beskyttelse for svake parter, for miljøet, 
for helse mv,  

• Det kan være vanskelig å avveie forholdet mellom omfang av 
individuelle rettigheter, og det å få et samfunn til å fungere, 

• Retten forutsetter og bidrar til å skape gjensidig tillit og felles 
normer som forplikter,   - frihet og samfunn forutsetter 
hverandre 



E) Retten inneholder spenninger : 

Retten som utøvelse av makt vs rettens kontroll av makt: 

• Retten gjør det mulig å utøve makt gjennom lovgivning og 
inngåelse av traktater, og ved praktisering av retten i medhold 
av lover i domstolene og ellers, 

• Grunnloven som en ramme for rettens makt,  

• Retten skal samtidig bidra til å regulere og kontrollere utøvelse 
av andre former for makt,  

og beskytte mot vilkårlig utøvelse av makt, for eksempel ved 

anvendelse av menneskerettighetene, 

• Retten gir legitimitet til statens monopol på bruk av fysisk makt
(politiet (internt) og militær makt (mot andre land)),  



F) Retten inneholder spenninger: 
Retten skal regulere komplekse forhold, men ved bruk 
av knappe og klare tekster : 
• Retten skal regulere komplekse konflikter i samfunnet, om 

miljø, klima, bærekraftig utvikling, effektiv konkurranse, 
barnets beste, rikets sikkerhet, sosiale beskyttelse, innvandring 
mv, - mangetydige, ambisiøse og generelle formål, 

• Lovene er svært knappe sett i forhold til det de regulerer, 

• De rettslige normene må være så klare som mulig,  

• Samtidig er ord og begreper mangetydige og kan forstås på 
ulike måter, 

• Vi bruker begreper som markører for ‘mening’, 



Retten har 
virkninger.

Samfunnet og det 
normative, det 
dannes normer

Vurderinger av hvordan 
retten virker. Intenderte og 
ikke-intenderte virkninger. 

Standarder for å vurdere 
retten. 

Økonomisk tenkning, 
vitenskap, erfaringer. 

Forutsetninger for ny 
lovgivning. 

Retten skapes. 

Politiske prosesser, lovgivning, 
avtale-forhandlinger, 

traktatforhandlinger mv

Retten anvendes.  
Rettsregler, avtaler, 

rettigheter, traktater



• IV.  Det prinsipielle skillet mellom samfunn og stat :
• Det sivile samfunn er det åpne samfunn bestående av individene og deres ulike 

organisasjoner, 

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

• Omfatter: - massemedier, sosiale medier, internett, åpne møter, politiske partier, 
demonstrasjoner, NGO’er, foreninger mv.    

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

• Staten: organisert på basis av en konstitusjon, og med allmenn stemmerett for 
statsborgere. 

• Det forutsettes at statsborgerne har frihetsrettigheter.

• Folket velger en lovgivende forsamling gjennom frie valg.  

• Staten gir og har ansvar for menneskerettigheter.

• Statsmaktene utøver sin makt i henhold til konstitusjon og lover, og under et 
konstitusjonelt ansvar, og konstitusj. begrensning. 

• Staten har i de moderne demokratiske samfunn monopol på bruk av tvangsmakt – internt ved 
politiet, - eksternt ved militæret.



• 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 mer organisert , Gr.l.§49 flg,  

• 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).

• Eksempel: - en statlige embetsperson kan dømmes for brudd på taushets-plikt, mens en 
journalist kan frikjennes for å ha bidratt til offentlighet for de samme opplysninger, - bruken av 
folkeavstemninger (mellom stat/samfunn) 



Eksempel stat vs samfunn : 
Kommunikasjon i det moderne samfunn mellom ansvar og frihet : 

• Tema:                      Stat  / Samfunn
• Funksjoner : (- åpne diskusjoner og ta beslutninger)/           (åpne diskusjoner)     

- ytringsfrihet : ytringsfrihet, plikt til å ta beslutninger/ ytringsfrihet,       

- informasjon :                        - plikt til offentlighet /    frivillig informasjon   

- politisk kommunikasjon:    - ansvar for å ta            /            prosess / ikke-ansvar

beslutninger og for beslutningenes innhold /            fri diskusjon 

- politikk/rett/etikk             /            politikk/etikk/rett 

- offentlig myndighetsutøvelse: - rettssikkerhet /    politikk 

-forvaltningsloven,  - regelstyrt, /             åpne diskusjoner

- forholdet til massemedia :   - styrt kommunik.  / åpne, samfunnsmessige diskusjoner,  

• - plikt til offentlighet /              frivillig offentlighet

- taushetspliktsregler /              frie medier

- intern  saksforberedelse /         kildevern 

- ytringsfrihet for embetsverket?  /       journalister    

(Rolfsen-saken)



Ulike arenaer i offentligheten – ulike oppgaver:
• Statlige myndigheter :  

- 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:  

- Massemedienes ansvar for en åpen og kritisk offentlighet og 

informasjonstilgang,  - NRK som public service-kanal, 

- Internett, -informasjonstilgang,  - frivillige organisasjoners arbeid, 

- Åpne møter, diskusjoner, demonstrasjoner mv 

- Forskning og formidling,

- Nye sosiale medier: - er det offentlige eller private?  



V. Institusjoner som retten har vært med på å skape:  

• Hva er en institusjon, og hva er rettens bidrag :
• - et sett av regler, begreper, prosedyrer, verdier og formål 

som har en sammenheng, 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, 

• Rettsregler er en viktig del av hva en institusjon er:  

• Eks.: - en konstitusjon, - aksjeselskap, - stiftelse, - foreninger, 
- familierett, - barnerett, - forvaltningsrett, - arbeidsrett mv  
- rettslige organisasjonsformer, for eks : forvaltningsorgan, 

aksjeselskap, stiftelse, forening,
- en bestemt organisasjon, som UiO, Finansdept., Amnesty, 

- et sett av regler som regulerer et bestemt formål eller en       
oppgave i samfunnet : - universitets- og høyskoleloven, - pasientrettigh.l.,  



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

• staten: statsmaktene, offentlig forvaltning, lover, Grunnlov, 
demokratisk, samfunnsstyre, omfatter alle, offentlighet, (demokr.)

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

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

• massemediene,  - åpne, nyheter, kildevern, redaktøransvar,  
kritiske, egen kontroll, forbud mot sensur, offentlighet, (off.het)

• familien: - kjærlighet, solidarisk, beskyttelse av barna, begrenset 
medl., (solidarisk) (familierett, barnerett)

• medlemsforeninger: - medlemskapsbasert, formål, aktiviteter, -
medlemsdemokrati, - vedtekter, (aktivitet, medlemskap)(foreningsrett)

• frivillige organisasjoner, NGO’er: - ivaretar ideelle formål,- passive 
og aktive medlemskap, - virksomhetsbasert, (verdibasert)

• 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)



: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


