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Debattledaren, ekspedisjonssjef, dr.jur. Inge Lorange Backer, Norge, hälsade
alla välkomna och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter
han redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referenten, advokaten Tolle Stabell, Norge, inledde med en redogörelse för
huvuddragen i den av honom inför mötet författade avhandlingen.

Korreferent, cand.jur. Jonas Christoffersen, Danmark:

Kære nordiske venner og kolleger!
Jeg tror, at alle, der arbejder bare nogenlunde seriøst med Den Europæiske

Menneskerettighedsdomstol, ved, at de spørgsmål, vi skal diskutere i dag er
vanskelige at forholde sig til. Det er vanskeligt at finde konkrete og gode svar
på de store problemer, vi taler om. Det er spørgsmål som demokrati, internatio-
nalisering, retliggørelse, national retlig identitet, retsusikkerhed, upraktisk
retskildeanvendelse og den slags ting. Vi ved også, at Menneskerettighedsdom-
stolen står over for store udfordringer i disse år ikke mindst i samspillet og dia-
logen med de nationale parlamenter og de nationale domstole. Og det synes jeg,
vi skal diskutere. Jeg synes det er et sundhedstegn, at vi kan tage diskussionen
og jeg ved, at der er mange i Danmark, både i Universitetsmiljøet og uden for,
som har lagt op til debat i en årrække, og nu kommer den så op på et møde her i
dag, og det synes jeg er meget fint.

Til gengæld vil jeg sige, at vi har meget tendens i disse juridiske sammen-
hænge til at være som meget konsensusorienterede, men jeg tror, at det kan
blive en lille smule svært at finde den store konsensus i dag. Men det skal vi



heller ikke. Vi skal tage debatten og trække synspunkterne op for at finde ud af,
hvor synspunkterne egentlig et henne. 

Det væsentligste for mig er at fremhæve, at den kritik, som referenten og
andre rejser, er meget grundlæggende. Det er meget grundlæggende kritik af det
system, som er bygget op, og det er den grundlæggende karakter af kritikken,
jeg vil tage afstand fra. Og jeg vil gøre det ved først at tage udgangspunkt –
ligesom referenten – i den danske magtudredning. Referenten nævner kun den
ene bog om magtudredning, der angik domstolene. Der er også et andet element
om magtudredningen, som professor i statsret Jens Peter Christensen stod for.
Og han er mere kritisk over for de danske domstoles rolle som statsmagt. Magt-
udredningen indeholder der derfor både synspunkter for og i mod en øget rolle
til domstolene. Hvis man ser på den samlede konklusion i den danske magt-
udredning, så spiller de nationale og internationale domstole en meget, meget
lille rolle i det samlede magtudredningsbillede. Jeg tror ikke, at det skyldes, at
man ikke har været klar over, at der er et tema. Men fra et samlet og overordnet
magtfordelingsperspektiv, så spiller det ikke den store rolle i samfundsudviklin-
gen. Det vil være min påstand.

Jeg siger ikke dette for at komme udenom de problemer, vi skal diskutere,
men jeg siger det, fordi jeg tror, at det er juristerne, der har det største problem
med det, som foregår. Vi har en tradition for et mere eller mindre inaktivt konsti-
tutionelt system med meget svage domstole. Domstole, som traditionelt står
svagt over for både lovgivningsmagten og forvaltningen. Når den grundstruktur
bliver ændret, så møder det modstand fra navnlig juristers side. Og jeg tror, at det
er den primære årsag til den modstand, vi ser springe frem. Men nu vil jeg gå lidt
over til nogle punkter, som referentens indlæg giver mig anledning til at berører.

Den første er dette med den retspolitiske retspraksis – eller retsharmoni-
seringsidéen. Jeg synes ikke, at det er et retspolitisk spørgsmål om en domstol
er gået for langt eller ikke er gået for langt. Det er et juridisk spørgsmål. Der
findes en juridisk målestok, der kan bruges til at bedømme, om en domstol går
for langt eller ikke for langt. Den målestok må være, hvad der er legitimt i hen-
hold til internationale fortolkningsdoktriner. Der kan være mange domme, som
man kan være uenige i. Det kan være domme, der går for langt eller domme,
der ikke går langt nok, f.eks. er jeg enig med referentens kritik i sagen om sø-
manden, der har mistet sin pension på en lidt brutal måde. Det var nok at gå for
langt for Menneskerettighedsdomstolens side, men samtidig gik lovgivnings-
magten også for langt. Jeg synes dog, at det var en sag, domstolen måske skulle
have håndteret på en anden måde. Og sådan vil der være så mange sager, man
kan mene det ene eller det andet om. Men det forhold, at man er uenig med en
dom er jo ikke ensbetydende med, at dommen er forkert eller illegitim. Det kan
være en anden udnyttelse af det fortolkningsmæssige spillerum. Og derfor
synes jeg, at det er svært og karakterisere Menneskerettighedsdomstolens
praksis, som udtryk for en retspolitisk harmonisering. Det var den første tese.
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Det andet punkt angik demokratiet. Mere grundlæggende er det en test om,
at retsudvikling tilkommer lovgiver og ikke den dømmende magt, at der skal
være et folkeligt mandat bag juraen, at dommer ikke har en demokratisk legiti-
mation, at demokratihensynet skal have vægt i sig selv, og at domstolene er dår-
ligere egnede til at træffe visse afgørelser end lovgivningsmagten. Og det er der
jo intet som helst nyt i. Det er jo dette, som Menneskerettighedsdomstolen har
fremhævet siden 1968 ved at anerkende betydningen af subsidiaritetsprincippet.
Det er fuldstændig velkendt. Derfor kan man da godt sige det igen og igen, men
det er jo kendt fra domstolens side, og domstolen forholder sig jo til det. I 2003
sagde Domstolen følgende i sagen Hatton and others mod Storbritannien: „The
national authorities have direct democratic legitimation and are in principle
better placed than an international court to evaluate local needs and conditions.
In matters of general policy of which opinions within a democratic society may
reasonable differ, the role of the domestic policymaker should be given special
weight.“ Det synes jeg er en ret tydelig anerkendelse af, at lige præcis den
kritik, referenten og andre rejser, er anerkendt i domstolens praksis. Domstolen
inddraget det i sine overvejelser og giver udtryk for det i sine afgørelser. Så kan
det være, at de bedømmer det anderledes, end man selv ville have gjort, men
det må jo bero fra sag til sag, og det kan efter min opfattelse ikke give anled-
ning til grundlæggende kritik af selve systemet. 

Og når vi er ved de demokratiske spørgsmål, så skal vi huske, at den magt-
forskydning, der er foretaget fra nationalt niveau til internationalt niveau, er helt
igennem frivillig. Den er vedtaget på demokratisk vis, og den er vedtaget i fuld-
stændig klar erkendelse af Menneskerettighedsdomstolens fortolkningsdoktrin.
Der ligger en 50-årig parlamentarisk tradition i Europa og i de nordiske lande
for at støtte op om Menneskerettighedsdomstolen. Og de europæiske regeringer
har jo ikke på nogen måde forsøgt at stille sig op imod den udvikling. Der er jo
ikke nogen grundlæggende, udbredt modstand mod systemet. Referenten sagde,
at man skulle lave en særlig bestemmelse om, at Domstolen ikke skulle være
for dynamisk. Det er selvfølgelig klart, at man ikke kunne forestille sig en
sådan bestemmelse, men staterne kunne f.eks. ved vedtagelsen af 14. tillægs-
protokol have sagt noget om, at en af faktorerne til den stigende sagsmængde er
af den dynamiske fortolkning, at staterne er bekymret for denne udvikling. Der-
med kunne man have sendt et signal til Domstolen, hvis man ville. Men det sig-
nal er jo ikke sendt med den 14. tillægsprotokol. Med den 14. tillægsprotokol
sagde man derimod, at implementeringen af menneskerettighederne skal styrkes
på lokalt plan. Derfor sagde man, domstolen kan godt trække sig tilbage, und-
lade at tage sager, medmindre der er „signifikant disadvantage“, men modvirk-
ning af en mindre rolle for Domstolen er en styrkelse af subsidaritetsprincippet
og overladelse af mere ansvar til de nationale myndigheder. Magtforskydningen
er altså demokratisk vedtaget, den er frivillig, og den har ikke mødt endnu den
store modstand fra europæiske regeringers side. I hvert fald ikke i det offentlige

Mänskliga rättigheter och grundrättighetstänkandet –

alltför snäva gränser för lagstiftaren?

163



rum, og så længe de ikke siger det offentligt, så må man tro, at de ikke mener
det mere alvorligt end som så. 

Det tredje punkt, jeg vil sige noget om, at dette med et kerneområde for
menneskerettighederne. Jeg synes, at kritikken skyder over målet, når man
siger, at man skal tilbage til et kerneområde for menneskerettighederne og kun
anerkende det fundamentale i en rettighed. Det synes jeg er for uambitiøst. Jeg
synes også, at det er i strid med de retsprincipper, som gælder i de nordiske
lande. Hvis vi bare tager proportionalitetsprincippet, så er det jo fuldstændig
almindeligt anerkendt i nordisk ret, selv om det ikke er en nordisk opfindelse, at
der ved indgrebet i den personlige frihed skal være krav om, at man må forfølge
et legitimt formål. Man bruger retsmidler som i rimelig grad står i overensstem-
melse med det formål. Det kan man ikke undgå og man kan ikke finde en kerne
i rettighederne uden at inddrage formålet, og uden at foretage en afvejning af,
hvilke interesser der er på spil, og man kan ikke på forhånd skrive eller gætte
sig frem til, hvad er kernen af en rettighed uden at foretage denne afvejning. Og
derfor er afvejningen en nødvendig del af at finde ud af, hvor grænsen skal
trækkes. Og så er vi tilbage til det, jeg sagde tidligere, nemlig at man kan mene,
at grænsen skal trækkes det ene sted eller det andet. 

For det fjerde vil jeg sige, at kritikerne skylder os en forklaring på, hvilket
alternativ de forestiller sig. Hvad er alternativet til det system, vi har bygget op i
løbet af 60 år? Hvad er det for et Europa og en menneskerettighedsbeskyttelse
man vil have, hvis man ikke vil have den i en domstol. Og hvis det i virkelighe-
den kun drejer sig om, at man er utilfreds med en dom her og en dom der, skulle
man så ikke nøjes med at sige det i stedet for at fremføre en meget grundlæg-
gende kritik af de fundamentale principper i konventionssystemet. Det kan godt
være, at det uklare retskildegrundlag med vage principper og brede formulerin-
ger forekommer mærkeligt fra en national synsvinkel, men der er jo ikke spor
mærkeligt i det folkeretlige system. Det er fuldstændig velkendt i folkeretten, at
man bruger den type formuleringer, og det er velkendt, at man ikke kan og vil
blive enige om præcise rettigheder, konkrete forpligtelser og så skriver man sig
uden om det ved at finde en bredere formulering, der kan dække de forskellige
synspunkter. Hvis man er imod det, så er man jo i virkeligheden imod en effek-
tiv folkeret og et effektivt internationalt samarbejde. Og så er den internationale
menneskeret jo ikke den eneste retsdisciplin som udfordrer den demokratiopfat-
telse, som fokuserer på nationale myndigheders suverænitet. Helt grundlæggen-
de er den moderne og internationale regulering en udfordring for den retspositi-
visme, der tror på, at den klare tekst kan løse vores problemer. Jeg synes, at
man ignorerer, at det er en meget bredere konflikt og et meget bredere spørgs-
mål om, hvordan folkeretten skal udvikle sig og indrettes. Det er sådanne
spørgsmål, man i virkeligheden rejser, når man rejser den grundlæggende kritik.
Man kan anse det som en demokratisk gevinst, at man har klarere og mere
præcise forpligtelser, men det vil indebære et skift i folkerettens udvikling og
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det internationale samarbejde, hvis man stiller for strenge krav til klarheden af
folkeretlige forpligtelser, når de bliver påtaget. Så derfor er det mit tredje grund-
synspunkt, at der i virkeligheden ikke grundlæggende er behov for ændringer,
hverken i beskyttelsesniveauet eller den måde man indretter det folkeretlig
system. Jeg har i hvert fald ikke kunnet tænke mig frem til en smartere og
alternativ løsning på de udfordringer, vi står over for.

For det femte siger referenten noget om, at de principielle værdipolitiske
overvejelser ikke skal foretages af domstolene, fordi de typisk bliver foretaget
af lovgivningsmagten. Det synspunkt kender man fra amerikansk forfatningsret
som en „political questions doctrine“, nemlig dette at man forsøger at kvalifice-
re en juridisk konflikt ved at deducere løsningen ud fra en grundopfattelse af, at
nogle spørgsmål er reserverede til politisk afgørelse. Man har altså et „politik“-
begreb, hvoraf man deducerer løsningen på en sag – nemlig at dette skal dom-
stolene ikke blande sig i. Men det jo lige præcis det man ikke kan, når man har
en konvention, som stiller et krav om, at noget skal være vedtaget ved lov og
nødvendigt demokratisk samfund. Så bliver man jo nødt til at gå ind i de
afvejninger og efterprøve dem. Derfor kan man ikke operere med en „political
questions doctrine“, som referenten tilsyneladende lægger op til. Og det er jo
lige præcis derfor domstolene har sagt, at der skal lægges „significant weight“
på den demokratiske beslutningstagning. Det kan ikke være en afgørende vægt
og den politiske proces kan ikke præjudiciere den proportionalitetsbedømmelse,
der skal foretages. 

Og nu er jeg på vej over i det punkt, referenten sluttede med, nemlig dette
med national overimplementering. Det har også været et tema i den danske
debat, fordi der er en opfattelse af, at de danske domstole i stigende omfang
selvstændigt fortolker den internationale menneskeret ekspansivt og dermed
overimplementere i strid med lovgivningsmagtens intentioner og i strid med
normsættet i den internationale menneskeret. Det er der efter min opfattelse
ikke grundlag for at sige. Jeg synes, at der ikke er grundlag for at sige, hverken
at de danske domstole går for kort eller at de får for langt. Det er ret svært at
finde afgørelser, hvor man kan sige, at man går for kort eller for langt. Jeg
synes, at man ligger meget pænt på den linje som man kan trække. Men det er
selvfølgelig et svært spørgsmål at bedømme, fordi der kan være uklarhed om,
præcis hvor linien går, og præcis hvor den burde gå. Men jeg tror, at det er ret
sikkert, at man kan sige, at der er et relativt strengt klarhedskrav medmindre
man er på et område, hvor den internationale menneskeret ligger meget tæt på
en hidtidig dansk retstradition. I sådanne sager kan man måske se en lille
opblødning af klarhedskravet, men det bliver ikke brugt til at tilsidesætte lov-
givningen. Det er i situationer, hvor der er et fortolkningsråderum, at man bruge
menneskerettighedskonventionen lidt friere. Grænsen mellem overimplemente-
ring og underimplementering tror jeg ikke, at vi skal gå for langt ind i. Det har
nemlig noget at gøre med den lovgivningstradition, der har været på visse rets-
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områder. Det vil jeg ikke gå ind i. Men til gengæld vil jeg sige, at danske dom-
stole lægger vægt på de konkrete fortolknings- og afvejningsspørgsmål, som
lovgivningsmagten har foretaget. Hvis lovgivningsmagten på et udførligt
grundlag og med en lang begrundelse i lovforslag har foretaget en eller anden
bedømmelse af noget som kunne rejses som en menneskerettighedsspørgsmål,
så lægger domstolene selvstændig vægt på det. Det seneste eksempel kan læses
ud af en dom fra tidligere på året, hvor en kvinde blev afskediget, fordi hun bar
muslimsk tørklæde. Man kunne diskutere, om det stred mod hendes religionsfri-
hed eller ej. Højesteret sagde, at lovgiver havde foretaget en afvejning af hen-
synet til arbejdsgiver, der kræver uniform eller bestemt beklædning, over for
hensynet til den ansatte, som af religiøse grunde ikke kan opfylde beklædnings-
reglerne. Den grundafvejning var foretaget, og bliver sagen stort set afgjort på
det grundlag og med en bemærkning om, at det ikke strider imod menneskeret-
tighederne. Så domstolene er i hvert fald ikke i Danmark frit svævende fra det
politiske spil. Danske domstole sidder ikke og filer løs på menneskeretten for at
komme til en eller anden retsopfattelse, som er deres helt egen og selvstændige.
Og når de danske nationale domstole forholder sig til lovgivningsmagtens
vedtagelse, så strider det heller ikke mod den magtbalance, der var tilsigtet ved
vedtagelse af den danske inkorporationslov. Domstolene skal efterprøve de
afvejninger, som lovgivningsmagten har foretaget. Så længe et klarhedskrav er
opfyldt, og så længe domstolene ikke sidder og tegner frihåndstegning, så er det
jo netop i overensstemmelse med den tilsigtede magtbalance, at lovgivnings-
magten foretager sine vurderinger, og at domstolene kan efterprøve dem. Hvis
domstolene er enige med lovgivningsmagten, så skriver man det i dommen, og
så kan individet klage til Strasbourg. Hvis lovgivningsmagten og Højesteret står
bag et resultat, der er velbegrundet fra lovgivningsmagtens og Højesterets side,
så vil det støtte regeringen, når den skal procedere en konkret klagesag, jævnfør
det jeg tidligere har sagt om, at Domstolen i Strasbourg lægger vægt på de
nationale myndigheders stilling til konkrete sager.

Det sidste punkter er måske i virkeligheden det mest interessante. Der er
også danske jurister, som mener, at danske domstole skal fortolke konventionen
på en anden måde end domstolen i Strasbourg. Men det er modstrid med det
grundprincip, vi har i hvert fald i Danmark om, at det er lovgiver, der må træffe
den politiske vigtige afgørelse om at bryde Danmarks internationale forpligtel-
ser. Det ansvar kan de danske domstole ikke tage på sig. Det er klart, at det ikke
kan gælde ubetinget, for eksempel hvis Menneskerettighedsdomstolen kom
med en helt vilkårlig eller en klart forkert fortolkning af konventionen. Så
kunne man forestille sig, at de nationale domme ville reservere deres stilling.
Det, jeg siger her, svarer nogenlunde til, hvad den tyske forfatningsdomstol
sagde 14. oktober 2004 som opfølgning på en sag Menneskerettighedsdomsto-
len havde afsagt, nemlig at tyske domstole må følge domstolens praksis, med-
mindre der er tale om en vilkårlig eller klar forkert fortolkning. 
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Det mere interessante er i virkeligheden, om det nok bare at lægge sig på
dette internationale minimumsniveau? Er det ikke nødvendigt, at vi foretager en
selvstændig bedømmelse, som i virkeligheden går videre end det, Menneskeret-
tighedsdomstolen siger? Og nu siger jeg ikke, at det er domstolene, der skal
foretage den videreudvikling. Det kan godt være, at den nationale lovgiver skal
gøre det. De internationale menneskerettigheder er ment som fælles europæiske
minimumsstandarder, som skal implementeres, og som skal suppleres på natio-
nalt plan. Når man fastlægger de europæiske standarder gør man det efter det,
vi kalder den dobbelt-komparative metode, altså man foretager en sammenlig-
ning med internationale og nationale standarder. Det betyder, at det internatio-
nale ligger på et minimumsniveau. Det er derfor uambitiøst at sige, at de nordi-
ske lande skal ligge på dette fælles minimumsniveau. Generelt må vi stille den
fordring til vores samfund, at vi ligger klart højere og har større ambitioner med
vores samfund end bare at følge de internationale standarder. Hvis man regule-
rer med henvisning til de internationale konventioner, så sker der ofte et meget
markant fald i beskyttelsesstandarden. Det kan man være enig i eller uenig i det
ønskelige i det, men jeg synes at vi må gå videre og have større ambitioner end
at følge dette minimumsniveau. Vi skal finde fortolkninger, der passer til vores
retstradition. Ambitionen kan ikke bare være, at man ikke blive dømt i Stras-
bourg. Der er de senere år sket det, at vi har kigget så meget på de internationa-
le menneskerettigheder, at vi har forsømt at formulerer vores egne principper og
vores egne retsstandarder. Hvem af os kan egentlig sige ti retsprincipper, som er
så grundlæggende og så vigtige, at vi virkelig skal holde fast ved dem? Den
parathed i formuleringen af fundamentale retsprincipper, som vi kender fra den
internationale menneskeret, den kender vi ikke fra de nordiske menneskerettig-
hedsstandarder eller fundamentale retsprincipper. 

Vi har ikke den tradition for at formulere os og tænke på den måde, fordi den
nordiske retstradition er meget mere konkret. Vi læser en masse bøger, og så
pludselig kan man nogle metoder. Måske skulle vi prøve at vende det lidt om,
og se mere på det generelle, inden vi går til det konkrete. Jeg tror, at det bliver
en vigtig forskningsopgave i norden fremover at formulere disse principper på
en generel og mere abstrakt måde, således at vi lettere kan finde ud af, hvad vi i
virkeligheden mener. Stabell om, at hvis man udvikler på nationalt plan i stedet
for at gøre det centralt, så sætter man flere vogne foran hestene, men sagen er jo
tværtimod, at man skal sætte flere heste foran vognen. Vognen er konventionen,
og der skal flere heste til at trække den frem. Hestene kan trække i forskellige
retninger, men det er jo netop meningen med systemet, at der er minimumstan-
dard og så går forskellige stater videre. Den pluralisme ligger i menneskerettig-
hedssystemet. Jeg synes derfor, at det er fint, hvis vi får flere heste foran
vognen. Så kan man ride lidt i hver sin egen retning. Så længe man rider og
kommer fremad, så går det jo nok.

Det var, hvad jeg ville sige. Tak for opmærksomheden.
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Korreferent, ordförande för Riksdagens lagutskott, riksdagsledamot Tuija Brax,
Finland:

Bästa deltagare, kära kolleger.
De diskussioner man har fört i Norge och i Danmark om demokratins till-

stånd låter väldigt aktuella ur finländsk synvinkel. Domstolens växande roll har
blivit en rubrik i många rättspolitiska seminarier under de senaste åren. Man har
hänvisat till EU och internationella konventioner men också allt oftare till det
faktum att riksdagen har stadgat så otydliga lagar att man måste söka deras
riktiga tolkningar från domstolar. (Det finns många orsaker till det faktum att
kvaliteten på lagarna har blivit sämre. Tyvärr hinner vi inte behandla dem i dag,
men jag vill trots allt påpeka att man inte får glömma hur brådskan och resurs-
bristen påverkar lagstiftarens arbete i dag.)

Men sen finns det också vissa delar i Tolle Stabells föredrag som inte känns
särskilt aktuella i Finland just nu – men som nog diskuterades ganska häftigt för
15 år sen när Finland undertecknade den europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna trädde i kraft i Finland. Särskilt livlig var debatten
om hur EU:s människorättsdomstols roll inte är i balans granskad ur teorin om
maktens tredelning. 

Tolle Stabell citerar den norska utredningen där man påpekar att förvalt-
ningsmakten och lagstiftaren själva aktivt har bidragit till situationen. Jag håller
med om detta. Åtminstone i Finland kan vi inte förneka att vi inte skulle ha
vetat om problemen gällande begränsningar i riksdagens maktbefogenheter.
Och ändå valde vi att gå in för det. Detta får mig att tänka att alla exempel och
frågor som Stabell tog upp i sitt föredrag kan till en viss del förklaras med att
lagstiftaren själv ha valt att respektera vissa grundläggande rättigheter eller
principer – till och med så mycket att man inte har velat förbinda sig till att
begränsa maktbefogenheterna. Det här gäller både kontrollen innan man stadgar
lagar och efteråt. Jag brukar säga till studenterna att det viktiga är att man med-
vetet försöker förhindra sig själv från att glömma dessa principer under politi-
kens ofta känslomässiga, populistiska eller jäktiga vardag. 

Så här långt kan jag alltså försvara människorättsdomstolens roll. Men sam-
tidigt måste jag medge att människorättssystemets legitimitet försätts i stor fara
om ett system som ursprungligen byggdes upp för att skydda stora och grund-
läggande principer helt medvetet eller till och med inkompetent nu tillämpas på
smådetaljer. Jag känner inte till detaljerna i de fall som Stabell nämnde i sitt tal,
och därför kan jag inte heller bedöma om de redan kan anses ”gå för långt”. 

I Finland har liknande tankegångar förts fram närmast i samband med vissa
fall av barnomhändertaganden. Men tills vidare har vi inte efterlyst någon
begränsning av människorättsdomstolens makt. Däremot har de vardagliga
problemen i Strasbourg väckt mycket debatt: domstolen lider av en kontinuerlig
penningbrist, kvaliteten på domarna kan variera beroende på domstolens sam-
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mansättning och de sittande domarnas bakgrund. Finland har medvetet kämpat
för att EU skulle förbinda sig till att ge Strasbourgdomstolen ökad finansiering.
Vi har också ansett det mycket viktigt att EU – och inte bara dess medlemsstater
–förbinder sig till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, bl.a.
för att det inte skulle förekomma motstridigheter mellan den praxis som tilläm-
pas i domstolen i Strasbourg respektive Luxemburg. (Man kan förstås undvika
detta annars också.)

Det är ändå ett välkänt faktum att människorättsdomstolen värderas olika
högt i olika EU-länder. Detta framkom mycket tydligt bl.a. under mitt arbete
som medlem i EU-konventet för de grundläggande rättigheterna. Strasbourg-
domstolen borde kanske känna sig lite oroad över sin legitimitet, om kritiken
allt oftare riktas just mot kvaliteten på dess arbete. Å andra sidan är det väldigt
viktigt att förstå att all kritik inte är äkta juridisk kritik riktad mot kvaliteten –
eller som i dag – resonemang kring frågan om hur mycket domstolen får blanda
sig i så kallade ”nya områden”, till exempel socialskyddsfrågorna. En del kritik
som till exempel britterna eller spanjorerna har framfört är rent missnöje över
enstaka, mycket principiella beslut.

Den finska lagstiftaren har åtminstone ännu inte upplevt att Strasbourgdoms-
tolens makt borde begränsas på det sätt som nu föreslås. Men om den här typen
av diskussion blossar upp i Europa och om det anses befogat, är det skäl att fun-
dera noga hur man kan begränsa domstolens makt utan att hamna i stora svårig-
heter i fråga om hur man definierar vad som ”står utanför kärnan av de mänskli-
ga rättigheterna” eller är ”för detaljerat”. Till exempel diskriminering – som
med tanke på offret kan vara en mycket svår och central fråga – kan ofta ske i
det moderna informationssamhällets och socialskyddslagstiftningens labyrinter.

Eftersom jag är här idag i egenskap av en finländsk lagstiftare, vill jag gärna
lyfta upp en annan fråga: Upplever lagstiftaren att de mänskliga rättigheterna
begränsar honom eller henne redan i det skede när lagstiftning utformas? Tolle
Stabell tog upp den mycket intressanta frågan om lagstiftaren av försiktighets-
skäl kan övertolka principerna för de mänskliga rättigheterna. Vi i Finland har i
våra debatter märkt en klar skillnad i det hur regeringen som utövar verkställan-
de makt och riksdagen som utövar lagstiftande makt under den senaste tiden i
samband med det så kallade ”kriget mot terrorism” har bedömt sin rörelsefrihet
ur en annan synvinkel. 

Det är grundlagsutskottet och dess synpunkter på hur lagar stämmer överens
med grundlagen och grundläggande rättigheter som för det mesta är utslagsgi-
vande när gränserna för lagstiftarnas befogenheter stakas ut i Riksdagen.
Grundlagsutskottets ståndpunkter påverkas i mycket hög grad av tolknings-
praxis i fråga om de internationella avtalen om mänskliga rättigheter. På den
punkten intar domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg en fram-
skjuten roll, även om EG-domstolen i Luxemburg och i vissa fall också FN:s
kommitté för de mänskliga rättigheterna allt oftare har ett ord med i laget.
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Också de specialutskotten som t. ex. lagutskott har en viktig roll i det här
sammanhanget i processen gällande skyddet av mänskliga rättigheter.

Alla tre exempel som jag kommer att belysa gäller lagändringar som åtmin-
stone i viss mån har aktualiserats med hänvisning till bekämpningen av terrorism.
De grundläggande rättigheterna är förvisso vägledande för lagstiftaren också på
andra områden. Ju mer informationssamhället utvidgas, desto oftare får riksdagen
t.ex. ta ställning till var gränserna för datasekretess, integritetsskydd och yttran-
defrihet ska gå. Den medicinska utvecklingen lyfter fram svåra frågor som har
med rätt till liv, skydd för familjelivet och självbestämmanderätt att göra t.ex. i
samband med vårdtestamenten eller assisterad befruktning. Men just nu har det
varit speciellt aktuellt att bestämma hur en rättsstat kan skydda sig mot terrorism
och kanske också organiserad brottslighet utan att förvandlas till en polisstat.

För ungefär två år sedan föreslog vår regering att maskering vid offentliga
tillställningar på allmän plats eller vid demonstrationer skulle kriminaliseras.
Dessutom föreslogs polisen få mycket omfattande rätt att undersöka folks hand-
väskor och fickor och leta efter bland annat maskeringsartiklar som strump-
byxor, solglasögon eller halsdukar. Förslaget motiverades bland annat med en
del ungdomskravaller i samband med festligheterna på självständighetsdagen
och regeringen hänvisade också till demonstrationerna i Göteborg.

Också i Sverige lämnades en lite liknande proposition, men lagrådet ansåg
den strida mot de grundläggande fri- och rättigheterna och lagförslaget förföll. I
Finland hade grundlagsutskottet en mycket kritisk inställning till propositionen.
Utskottet menade att polisens rätt att kontrollera folks prylar inte var förenlig
med grundlagen och krävde en tydligare definition på maskering och en preci-
sering av rekvisitet för kriminalisering. Grundlagsutskottet underströk helt rik-
tigt att det ingår i yttrandefriheten att människor får uttrycka sin åsikt anonymt.

Efter yttrandet från grundlagsutskottet strök lagutskottet polisens rätt att
kontrollera människor i förslaget. Dessutom avgränsade lagutskottet kriminali-
seringen till att bara gälla situationer där de maskerades uppenbara syfte är att
använda våld eller skada egendom. I själva verket är lagutskottets enhälliga
formulering av paragrafen i stort sett bara en precisering av det som redan
tidigare var förbjudet, förberedelse till brott.

Riksdagen antog lagutskottets strama lagförslag trots att inrikesminister
Rajamäki (sd) högljutt protesterade och yttrade sig mycket argsint i plenum om
både grundlagsutskottet och lagutskottet. Sett i ministerns perspektiv kan man
följaktligen kanske hävda att ministern fick se sin vilja begränsad av de grund-
läggande fri- och rättigheterna. I plenum ställde sig några ledamöter, både från
högern och från centern, bakom ministern. Till syvende och sist antogs lagut-
skottets formuleringar enhälligt. Därmed kan vi säga att Finlands riksdag grovt
taget visade prov på en vilja att finna en positiv lösning med avseende på de
grundläggande fri- och rättigheterna och att man inte upplevde att rättigheterna
på något vis begränsade lagstiftarnas vilja.
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Nästa exempel gäller genomförandet av den europeiska arresteringsordern.
Grundlagsutskottet kom med en del anmärkningar, bland annat att regeringen i
propositionen föreslår mer långtgående möjligheter till överlämnande än vad
som krävs i det anknytande rambeslutet i EU. Lagutskottet beaktade anmärk-
ningen från grundlagsutskottet och skärpte bestämmelsen i propositionen
genom ett tillägg som betonar de grundläggande fri- och rättigheterna. I tilläg-
get understryks att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna bör lyftas fram i tolkningen av grunderna för förvägrande. Dessut-
om framhöll lagutskottet att påståenden om kränkningar av rättigheterna måste
utredas i domstol redan i den utlämnande staten. I sitt betänkande nämner lagut-
skottet som exempel bland annat påståenden om problem med en rättvis rätte-
gång och allt för lång häktning.

Lagutskottet tolkade den europeiska arresteringsordern måhända med större
tonvikt på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheter-
na än regeringen med sitt mycket strikta och summariska förfarande i proposi-
tionen. Senare framgick det att också parlamenten i många andra länder hade
kommit fram till liknande tolkningar av grunderna för förvägrande. Nu har EU-
kommissionen tagit upp kampen mot dessa positiva tolkningar av de grundläg-
gande fri- och rättigheterna och bland annat krävt förklaringar av Finland. Det
vore till fördel för kommissionen att inse att det inte till varje pris alltför
summariskt går att bygga ett gemensamt område med rättvisa och säkerhet i ett
läge där det finns stora skillnader mellan rättsordningarna i medlemsstaterna,
och rättstraditionen i de nya och framför allt i de kommande medlemsstaterna
fortfarande är stadda i förändring.

När det gäller den europeiska arresteringsordern kan man sannolikt komma
fram till samma slutsats som i fråga om maskeringsförbudet, att riksdagen
ändrade propositionerna i riktning mot större tonvikt på de mänskliga rättighe-
terna och de grundläggande fri- och rättigheterna. I viss utsträckning inskränk-
tes regeringens vilja också denna gång av att riksdagen var mer benägen att ta
hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Skillnaden är på sätt och vis politisk,
men inte minst när det gäller grundlagsutskottet – och delvis också lagutskottet
– kan man hävda att riksdagen tar den akademiska tolkningen liksom också
oberoende experters tolkningar av de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande fri- och rättigheterna på större allvar än regeringen gjorde i beredningen
av propositionerna. Experternas ståndpunkter har alltså en mer begränsande
effekt på lagstiftarna i riksdagen än i regeringen.

Efter terrorattackerna i New York har regeringen årligen – ibland till och
med oftare – lämnat förslag till delreformer av polis-, tvångsmedels- och/eller
förundersökningslagarna. En del av reformförslagen har haft samband med
europeiska rambeslut, andra har varit av helt inhemskt ursprung. De har framför
allt gällt så kallade atypiska undersökningsmetoder som telefonavlyssning,
teknisk observation, infiltrering i kriminella grupper och rätt till bevisprovoka-
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tion genom köp. Varje reform har motiverats med kampen mot terrorism och
organiserad brottslighet. Den senaste propositionen motiverades dessutom med
att VM i friidrott krävde speciella säkerhetsåtgärder. Regeringen har redan med-
delat att den förbereder ytterligare delreformer om bl.a. anonymt vittnesmål och
rätt för infiltrerade polismän att begå brott.

Tiden räcker inte till för att här gå in på ändringarna i detalj. Men vissa all-
männa iakttagelser kan jag tillåta mig. Med nästan varenda en delreform har det
gått så att grundlagsutskottet har avvisat de mest radikala ändringarna i polisens
befogenheter eller åtminstone krävt att de avgränsas tydligare. Men en del
reformer har också antagits, i vissa fall i mycket brådskande ordning och ofta så
att grundlagsutskottets kritik har beaktats bara till den del som det helt entydigt
förklarat grundlagsvidrigt. Annan kritik – som ibland varit omfattande – har inte
beaktats alls så ofta i behandlingen av lagförslaget, trots att den precis kan ha
gällt skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna, främst kraven på
rättsskydd.

Under behandlingen av den senaste delreformen påpekade en lång rad
sakkunniga att lagen är inkonsekvent, svårläst och ojämnt skriven. I allt fler fall
har kritikerna hävdat att paragrafer som rafsats ihop i all hast klarnar först efter
genomläsning av motiven, trots att det är förbjudet att så att säga lagstifta med
hjälp av motiven. På grund av kritiken beslutade lagutskottet enhälligt föreslå
en kläm med krav på att hela polislagen ska skrivas om så att vi blir kvitt pro-
blemen. Slutresultatet var att hela riksdagen antog klämmen. Man kan kanske
säga att Finlands polislag mer eller mindre ställdes på huvudet i kampen mot
terrorismen och att det är ytterst ovanligt att riksdagen genom en kläm indirekt
medger att den låtit det ske och först efteråt vaknat till insikt och nu kräver att
någon tar sig en övergripande titt på polisens befogenheter och kontrollen av
dem.

I fråga om polisens befogenheter har situationen varit nästan likadan som i
de tidigare exemplen. Riksdagen fäster större vikt vid argumenten för de grund-
läggande fri- och rättigheterna än regeringen. Riksdagen har – visserligen
stegvis men ändå – gått med på att utvidga polisens befogenheter på ett sätt som
ännu för tio år sedan klart skulle ha ansetts stå i strid med medborgarnas privat-
liv, meddelandehemligheten och den personliga integriteten. Riksdagens grund-
lagsutskott har utifrån de politiska styrkeförhållandena utsetts till den främsta
kontrollören av de grundläggande fri- och rättigheterna i Finland. Det respekte-
rar klart de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna
i sin verksamhet och anser att åtagandet att hålla fast vid dem innebär att lag-
stiftaren går med på att begränsa sin dagspolitiska vilja genom vissa bestående
rättigheter och principer av grundläggande karaktär. Å andra sidan kan utskottet
inte helt frigöra sig från politiska betoningar och den så kallade tidsandan. Det
kan förklara t.ex. skillnaden mellan att maskeringsförbudet i Sverige förkasta-
des totalt medan det godkändes i Finland, även om det blev i hög grad begränsat.
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Alla de här reformerna är av så pass färskt datum att vi ännu inte kan säga
om domstolarna, riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern eller interna-
tionella institutioner för de mänskliga rättigheterna i enskilda fall kommer att
befatta sig med de problem med de grundläggande fri- och rättigheterna eller de
mänskliga rättigheterna som reformerna kan leda till. Riksdagens justitieom-
budsman har redan ett par gånger kommit med ytterst kritiska bedömningar av
polisens och till och med domstolarnas åtgärder när det gäller teleövervakning.
Det är fullt möjligt att lagstiftarens vilja också i framtiden kolliderar med den
aspekt av lagstiftarens vilja som är avsedd att vara ännu mer bestående, nämli-
gen efterhandskontrollen av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Till bakgrund vill jag tillägga några detaljer gällande vår nya grundlagen,
JO:s och de nationala domstolarnas roll i bevakningen av mänskliga rättigheter:

Det har gått tio år sedan Finland såg över sina bestämmelser om de grundläg-
gande fri- och rättigheterna skrivna i grundlagen. Under de här tio åren har vi
fått en hel del erfarenheter av hur reformen har påverkat lagberedningen,
lagstiftningsarbetet, laglighetskontrollen och rättspraxis.

Tanken med reformen var att förtydliga de friheter som redan fanns inskrivna
i vår gamla grundlag och att bredda dem enligt principerna i internationella
avtal om de mänskliga rättigheterna. Speciellt viktigt var det att skriva in regler-
na i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna i vår lagstiftning
och att göra dem mer förpliktande på vissa punkter. Ett viktigt inslag i reformen
var att skriva in ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i förteckningen
över de grundläggande fri- och rättigheterna. Dessutom bör man notera att det
nya regelverket också innefattade den så kallade tredje generationens rättigheter
– eller i detta fall egentligen både rättigheter och skyldigheter – att skydda natu-
rens mångfald, miljön och kulturarvet. 

Ambitionen var att de grundläggande fri- och rättigheterna i största möjliga
omfattning skulle vara tillämplig rätt i domstolar och andra myndigheter. Men
det bör tilläggas att bestämmelserna utformades med medvetenhet om de faktis-
ka resurserna och övriga möjligheter att genomföra rättigheterna.

De grundläggande fri- och rättigheterna sågs alltså över 1995 och redan 2000
var det dags för en övergripande reform av grundlagen. Bara rubriceringen och
numreringen ändrades, i övrigt kodifierades regelverket från 1995 i grundlagen
utan några ändringar. Båda reformerna anammade den huvudregel som redan
ingick i vår grundlag från 1919, att det är riksdagens grundlagsutskott som
huvudsakligen granskar att lagförslag är förenliga med grundlagen.

Men i takt med en större medvetenhet om de mänskliga rättigheterna och
senast när Finland tillträdde Europeiska konventionen om de mänskliga rättig-
heterna har man lyft fram domstolarnas roll som uttolkare av lagar med tonvik-
ten på de mänskliga rättigheterna. I den nya grundlagen ålades domstolarna
emellertid att i enskilda fall ge grundlagsbestämmelserna företräde om tillämp-
ningen av en lagbestämmelse i en sak som behandlas av en domstol uppenbart

Mänskliga rättigheter och grundrättighetstänkandet –

alltför snäva gränser för lagstiftaren?

173



strider mot grundlagen. Detta finns inskrivet i paragraf 106 i grundlagen, men
bestämmelsen har tillämpats mycket sällan. Högsta domstolen har tillämpat
paragrafen i ett fall har (26/2004) och ansåg då att en gällande lag stred mot
egendomsskyddet i grundlagen.

Också riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet kontrol-
lerar att de grundläggande fri- och rättigheterna fullföljs. De gör inspektionsbe-
sök och behandlar enskilda JO- respektive JK-anmälningar. I själva verket
spelar JO-kansliet en mycket framträdande roll när det gäller att övervaka de så
kallade ESK-rättigheterna, men också för kontrollen av att polisen i sin tjänste-
utövning rättar sig efter lagar och förordningar och respekterar de grundläggan-
de fri- och rättigheterna. Justitieombudsmannens och justitiekanslerns beslut
och ståndpunkter har de facto en viss styrande effekt på lagstiftningsarbetet i
riksdagen. När det till exempel var aktuellt med att ge polisen utökad rätt till
avlyssning spelade biträdande justitieombudsman Rautios synpunkter på pro-
blemen med att övervaka de nuvarande rättigheterna en roll åtminstone för
hållningen i lagutskottet, där jag är ordförande. 

Rättschefen Carl-Henrik Ehrenkrona, Sverige:

Den diskussion som f.n. uppenbarligen förs i Norge och Danmark är inte ny. En
liknande debatt fördes i Sverige under 1980 och 1990-talet inför inkorporering-
en av Europakonventionen med svensk lag 1994. Tongångar som var mycket
kritiska mot det sätt på vilket domstolens praxis utvecklades kunde vid den
tiden också höras ifrån Storbritannien.

Det talas idag här om att domstolen går för långt i sin konventionstolkning
och gör tolkningar som inte står i överensstämmelse med konventionsstaternas
uppfattning om innebörden av konventionsåtagandet. Men när man för fram
sådan kritik måste man också konkretisera i vilket avseende man anser att dom-
stolens konventionstolkning går för långt. Ställs frågan till konventionsstaterna
på vilket område konventionstolkningen går för långt och alltför mycket
begränsar den nationelle lagstiftarens utrymme får man med all säkerhet mycket
olika svar beroende på vem man frågar. Själv är jag dock beredd att ge både
referenten och co-referenten rätt. Att konventionstolkningen har gått längre än
vad staterna förutsatt och med långtgående rättspolitiska konsekvenser som
följd tror jag är gemensam erfarenhet i flera konventionsstater. Där håller jag
med referenten. Men detta är svårt att angripa eftersom det ju är, som Tuija
Brax säger, de nationella parlamenten som genom att besluta att staten skall
underkasta sig domstolens jurisdiktion överlämnat till domstolen att tolka kon-
ventionen i enskilda fall. I viss omfattning har ju staterna och de nationella
parlamenten därmed avstått sin suveränitet till domstolen när det gäller fri- och
rättighetsskyddet. På det nationella planet kan den nationella lagstiftaren ingripa
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om den anser att praxis går i en av lagstiftaren oönskad riktning. Här är det
konventionsstaterna, f.n. över 40, som är lagstiftaren. Detta gör förstås saken
mer svårhanterlig. Av naturliga skäl är det politiskt ganska problematiskt att
verka för konventionsändringar som kan innebära försämringar av rättighets-
skyddet för den enskilde i förhållande till det skydd som lagts fast genom dom-
stolens praxis. Sådana initiativ har tagits men har inte gått att få gehör för. 

Jag har ingen lösning på de problem som domstolspraxis kan skapa i de
nationella rättsordningarna. Men en stat som inte är nöjd med domstolens praxis
kan naturligtvis välja att säga upp konventionen. Rent juridiskt tekniskt kan
staten därefter återinträda i konventionen, denna gång med avgivande av reser-
vation avseende den eller de artiklar där man inte kan acceptera domstolspraxis.
Den lösningen diskuterades i Sverige då domstolspraxis i slutet på 1980-talet
visade på betydligt mer långtgående krav på domstolsprövning av svenska
förvaltningsbeslut än vad svensk rätt vid den tiden medgav. Det är dock inte en
lösning jag vill rekommendera. 

Att upphäva inkorporeringlagen i en stat som jag hörde någon nämna löser
inte heller problemet. Inkorporering är bara en teknik för att säkerställa att
konventionsåtagandet respekteras internrättsligt. Att upphäva en sådan lag löser
naturligtvis inte staten från den folkrättsliga förpliktelsen att respektera konven-
tionsåtagandet. Det gör bara en uppsägning av konventionen. 

Sedan kan man fråga sig vilka signaler sådan åtgärder i de gamla europeiska
rättsstaterna skulle ge till de nya konventionsstaterna där problemen på fri- och
rättighetsområdet kan vara betydligt allvarligare än i de nordiska länderna. 

Jag tror nog att vi får leva med detta problem och lära oss att hantera de
internrättsliga frågor som domstolspraxis kan ge upphov till. Vi bör nu framför
allt titta på vad den överbelastade Europadomstolen skall lägga sina resurser på.
Bör den fortsätta att ikläda sig rollen som en europeisk konstitutionell domstol
som i detalj granskar ofta mycket tekniska rättsområden och där prövningen
focuserar på frågor som från ett övergripande mänskorättsperspektiv ibland kan
te sig marginella. Eller bör domstolen focusera på de grova konventionsbrott
som finns i vissa konventionsstater, som kanske inte är så intressanta från
konstitutionella utgångspunkter, men där den enskildes behov av upprättelse,
gottgörelse och skydd kan vara betydligt mer påtagligt? 

Hæstaréttarlögmaður, fyrrv. hæstaréttardómari Hjörtur Torfason, Island:

Kjære kolleger, I stedet for å gå inn for kritikk af vore utmerkede referater vil
jeg gjerne få lov til å lette på hjertet ved å fremsette noen generelle og nokså
primitive bemerkninger, som tangerer dagens emne.

For det förste er det min mening, at menneskerettskonvensjonens Art. 6 kan
betraktes som de viktigste af alle dens bestemmelser, bl.a. fordi realiseringen av
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de andre rettigheter gjerne blir avhengig af muligheten for adgang til domstole-
ne, når det kommer til stykket. Jeg tror dagens gavnlige diskusjon kanskje bevi-
ser, at denne anskuelse i grunnen er riktig.

For det annet ser jeg det som uhensiktsmessigt og misvisende at tale om den
mulige utvidelse af domstolenes virkefelt i senere år – med stötte i konvensjo-
nen eller iövrigt – som en maktforskydning. Den utvidelse som man formentlig
har erfaret bör snarere betegnes som en endring i eksisterende og akcepterede
forhold, d.v.s. mere nøytralt. Denne endring er et utslag af samfunnets økede
krav om demokratisk orden i landenes forvaltning, som bl.a. henger sammen
med den forøkning i velhavenhet, mobilitet og fysisk frihet man har oppnådd i
så mange land. Det er helt naturligt at denne utvikling skulle få utslag i krav om
öket rettsvern. Fundamentalt betraktet er det også slik, at opprettholdelsen af en
riktigt demokratisk ordning beror på en vis velhavenhet hos almenheten, og i
alle fall er det klart at den relative velhavenhet influerer på det demokratiske
nivå i samfunnet fra tid til tid.

For det tredje vil jeg slutte meg til det synspunkt, at det bare svært kan frem-
holdes at Menneskerettsdomstolen i Strasbourg er gått for langt i sine kjennelser
gjennom årene. I det minste har den ikke overskredet sit mandat i de saker fra
Island, som er kommet til behandling. F.eks. gjelder dette bestemt saken
Kjartan Ásmundsson mot Island, der handlede om en sjømannspensjon. Her er
domstolen kommet frem til et resultat, som jeg gjerne skulle ha sluttet mig til
innenfor Islands Høyesterett. Under vor Høyesteretts behandling var det korrekt
at benekte Ásmundsson en rett til direkte pensionsjustering, men det var forkert
at nekte ham erstatning på grunn av de begrensninger i hans status som ble inn-
ført ved lov. Hvis Ásmundsson nå har fått delvis oppreisning gjennom en måte-
holden erstatning ifølge dom fra Strasbourg, så er det bare fint.

Saken Ásmundsson minner iøvrigt om, at folkepensjonens eller den sosiale
forsikrings område er et af de rettighetsfelter, hvor spørsmålet om etterprøvelse
ved domstolene af systemets virkning har vært særlig aktuelt under de senere år.
Etter min mening er prinsippet om etterprøvelsesrett både ønskeligt og lovmes-
sigt.

Til slutt og helt generelt vil jeg få nevne, at når domsmaktens virke og
legitimasjon kommer på tale må man ikke glemme den store og utgangsmessige
begrensning som ligger i det faktum, at selve domstolene ikke har noen utøven-
de makt, og må frembringe sine kjennelser under forutsetning av at omverdenen
faktisk vil finde seg i å ta dem til følge. Det ligger nærmere at se på denne
begrensning enn å prøve å legge inn en begrensning i domsmaktens rækkevidde
på basis av, at dommerne ikke er folkevalgt. Det er netopp innlysende historisk
sett, at folkeferdene gjennom tiden har brukt andre metoder for å finne sine
dommere enn direkte valg, hvorved dommerne lettere enn ellers vil bli utsatt for
å anses som representanter for spesifikke grupper i samfunnet, være seg i majo-
ritet eller minoritet. Det er til og med faldt meg ind at vore forfedres begejstring
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for å la kongedømmene gå fra far til søn delvis hadde sin grunn i, at på den
måten ville håndhevelsen af den øverste domsmakt i landet under de oligarkiske
forhold, som så ofte hersket før i tiden, komme til å bli betroet en nøytralt
beskikket person. – Tak.

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark:

Jeg vil allerførst udtrykke min fuldstændige enighed med referatet, som dækker
stort set de synspunkter jeg har på sagen. Dermed vil jeg også udtrykke
uenighed med korreferenten på et par punkter, der efter min opfattelse er centrale. 

Jonas Christoffersen gav udtryk for det synspunkt, at den modstand vi op-
lever i debatten om menneskerettigheder for tiden, primært gør sig gældende i
juridiske kredse. At det altså var en slags juridisk intern diskussion, vi har. Det
er ikke min opfattelse af det danske billede. 

I Danmark har det været således, at vi inden for de sidste par år har haft to
større lovgivningsområder, som i højere eller mindre grad er sat skakmat på
grund af menneskerettigheder. Det ene område er antiterrorlovgivningen og det
andet er udlændingelovgivningen og indvandrerlovgivningen.

Antiterrorlovgivningen, som jo blev sat i nyt lys over hele Europa efter 2001
og frem til 2002 med EU's rammeafgørelser og en række lovgivningskomplek-
ser, blev i Danmark til en diskussion om, i hvilket omfang man kunne bryde
privatlivet og familielivet efter europakonventionens regler, f.eks. gennem
etablering af regler om logning af datatrafik og den slags ting. Og på udlændinge-
området kom vi så vidt, at et af de partier, som i Danmark plejer at være af-
gørende for, om regeringsmagten ligger enten på borgerlig eller på socialdemo-
kratisk side, udtalte, at dette parti ikke ville udtrykke nogen opfattelse af
indvandrerlovgivningen, før der forelå en autoritativ udtalelse om, hvorledes de
menneskeretlige forhold lå. 

I Danmark var vi også ude for det forhold for et år siden, at Europarådets
Kommissær for Menneskerettigheder, besøgte landet og gav udtryk for, at på de
og de punkter måtte vi ændre vores lovgivning. Det drejede sig blandt andet om
vores regel om, at man ikke kan opnå dansk statsborgerskab gennem ægteskab
med mindre man er fyldt 24 år. Dette anså denne kommissær for at være et
menneskeretligt problem. 

Jeg mener, at disse eksempler mere end tilstrækkeligt belyser, at menneske-
retsproblemstillingen har fået almen politisk og konstitutionel karakter, og at
man ved at diskutere disse centrale samfundsspørgsmål inden for en menneske-
retsramme, sætter det almindelige demokrati ud af spillet. 

Det kan man jo have mange opfattelser af, om man bør gøre. Det kan da godt
være, at visse spørgsmål har en karakter, som vi i højere grad skulle lade dom-
stolene håndtere end lovgivningsmagten. Livet er jo blevet så komplekst, og der
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er så mange spørgsmål, som de enkelte politikere skal tage stilling til, at det
måske var det bedre at bede domstolene træffe afgørelse inden for disse vanske-
lige spørgsmål. 

Min pointe er, at ønsker vi det, så må dette ønske følges op med tilsvarende
overvejelser om, hvordan domstolene da skal se ud.

Lad mig i den forbindelse inddrage den amerikanske Supreme Court i
diskussionen. The US Supreme Court er jo en central politisk aktør i det ameri-
kanske forfatningssystem. Supreme Court har en position i den amerikanske
forfatning som indebærer, at den løbende afsiger domme direkte under henvis-
ning til forfatningen. Det hænder ikke sjældent, at man i amerikansk litteratur
omtaler en lov med en bemærkning om, at dens „constitutionality has not yet
been challenged“. Alle ved, at det kan være, at loven slet ikke er gældende, for
domstolene har endnu ikke talt. Domstolsvæsenet har en helt anden rolle i et
sådant politisk system.

Det er også værd at bemærke, at US Supreme Court har en helt anden
metode til afgørelsen af sine sager. De spørgsmål, som Supreme Court tager
stilling til om loves forfatningsmæssighed, er relativt få. Der er grundige
præmisser bag den stillingtagen den enkelte dommere indtager i sagerne. Og
sagerne afgøres altid inden for et år. Domstolen lukker når det bliver sommerfe-
rie. Så skal alle sager være afgjort. 

Dermed bliver disse domme grundlag for en langt mere kvalificeret diskussi-
on alene gennem deres fåtallighed og gennem den intensitet, som er deres bag-
grund. Og derfor rummer de langt vigtigtigere bidrag til den juridiske og den
politiske diskussion.

Nu diskuterer vi menneskerettigheder under dette emne. Men det er ret klart,
at Den Europæiske Menneskeretskonvention, alene er i fokus på grund af dom-
stolen. Denne stærke fokus er i virkeligheden en uretfærdighed over for alle de
konventionssystemer, som ikke har en domstol knyttet til sig. Det er for eksem-
pel åbenbart, at FN-konventionerne om kvindens rettigheder ikke bliver taget
tilsvarende alvorligt, fordi dette konventionssystem ikke har en domstol knyttet
til sig. F.eks. er det efter manges opfattelse et problem, at den måde hvorpå
kvinder behandles i visse muslimske systemer, slet ikke er genstand for samme
menneskeretlige opmærksomhed som de spørgsmål som menneskeretsdomsto-
len tager op på grundlag af Den Europæiske Menneskeretskonvention.

Og derfor er mit synspunkt følgende: I det omfang man vælger at acceptere,
at et samfundsanliggende skal reguleres menneskeretligt, bør man være stærkt
fokuseret på, om der skal være et domstolssystem som bakker disse menneske-
rettigheder op, og om det skal være nationalt, supranationalt eller internationalt.
Hvis det skal være internationalt, bør man være meget opmærksom på, hvorle-
des at dette domstolsmaskineri fungerer. 

Når det drejer sig om dette sidste, ja så er alene antallet af sager ved Den
Europæiske Menneskeretsdomstol, og også den variationsrigdom – for nu at
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bruge det udtryk – som man kan se ud af domstolens praksis, et forhold som
giver anledning til betydelig bekymring.

Ekspedisjonssjef, dr. jur. Inge Lorange Backer, Norge:

Etter min oppfatning er det klart at vi står overfor et rettspolitisk spørsmål i
videste forstand. Jeg kan derfor vanskelig slutte meg til det synspunkt som den
danske korreferenten ga uttrykk for når jeg oppfattet ham slik at det var vesent-
lig rettsdogmatikk som vi har med å gjøre. Spørsmålet kan nok også ha en retts-
dogmatisk side, men primært er det rettspolitikk vi snakker om. 

Jeg synes det er berettiget at vi nå snakker om rettspolitikken i lys av de
erfaringene som vi har gjort i de nordiske land. Man kunne ha tatt denne debat-
ten tidligere, som man har gjort i noen land, men det er fullt legitimt å ta den nå
og i tiden fremover i lys av de erfaringer som vi gjør oss. Det er de erfaringene
som har fått den norske maktutredningen til – som Tolle Stabell nevnte – å si at
inkorporering med forrang innebærer en maktoverføring til domstolene. Det er
et synspunkt som har vært omdiskutert blant norske jurister siden Maktutred-
ningen la frem sin utredning. Men Høyesterett har vel i sin siste plenumskjen-
nelse, som Tolle Stabell viser til, gitt en nokså avgjørende bekreftelse på at
synspunktet var treffende. Det er en avgjørelse som medvirker til at jeg ikke vil
slutte meg til Jan Helgesen når han ga uttrykk for at Høyesteretts retningslinjer
treffer en riktig balanse mellom lovgiverne og domstolene. Saken gjaldt et
meget omdiskutert rettspolitisk spørsmål – som det kan være mer enn én
mening om – der norske lovgivere har stått fast på sin oppfatning siden 1927 og
senest i 2000, men hvor Høyesterett gjennom fortolkning av Strasbourgdomsto-
lens dommer satte den oppfatningen til side. 

Så kan man spørre om dette er en villet utvikling. Et stykke på vei er den jo
det. Men jeg stiller meg tvilende til om den er villet fullt ut. For her må vi skille
mellom forskjellige aspekter ved den dynamiske rettsutvikling. Én ting kan
være den siden ved dynamisk utvikling som innebærer en tilpasning til nye tider
og nye samfunnsforhold. En annen ting er en dynamisk utvikling som innebæ-
rer „mer av det samme“, stadig mer av den samme rettighet. Det griper inn i
verdiprioriteringer for eksempel mellom personvern og ytringsfrihet, mellom
eiendomsrett og miljø, og i våre dager kanskje også mellom rettssikkerhet og
kriminalitetsbekjempelse. Dette er verdivurderinger som etter mitt syn – og jeg
er helt enig med referenten i det – hører under folkevalgte organer. Samtidig er
det klart at de bestemmelser som er nedfelt i menneskerettskonvensjonene, står
for verdier som vi bekjenner oss til og ønsker å bekjenne oss til. Vi bør kanskje
se på disse bestemmelsene som verdier og mål like meget som rettsregler. Det
er nok behov for å presisere konvensjonsbestemmelsene, men jeg ville se det
som ønskelig at det for fremtiden i større grad skjedde gjennom medlemsstate-
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nes lovgivning og gjennom fortsatt konvensjonsarbeid. Min egen erfaring gjen-
nom møter i Europarådet er at man der kan ha en for sterk venerasjon for dom-
stolens avgjørelser fremfor å se dem som et springbrett for konvensjonsgivere
og lovgivere til å bearbeide og føre videre det materialet som ligger i dommene
fra EMD.

På ett punkt vil jeg til slutt gjerne gjøre en reservasjon i forhold til referentens
synspunkter. Det gjelder hans omtale av avgjørelsen om Mamatkulov og
Askarov, hvor det vel kan være riktig at EMD har gjort en rettsskapende innsats.
Men spørsmålet, slik jeg vil reise det, er om ikke det var en rimelig avgjørelse ut
fra de konkrete omstendigheter. Kanskje var det en reell fare for en uopprettelig
krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter dersom de to klagerne skulle
bli utvist til Usbekistan før EMD kunne få prøvd deres klage. Til gjengjeld vil
jeg reise spørsmålet om man ikke bør være forsiktig med å generalisere fra
denne avgjørelsen. Kanskje bør man – når man anvender EMDs avgjørelser – i
større grad se dem som utslag av den konkrete sak som klagen gjelder, fremfor å
generalisere dem til en alminnelig regel. Det er først og fremst slike generalise-
ringer som skaper problemer i form av en dynamisk rettsutvikling.

Ombudsmannen Hans Ytterberg, Sverige:

Hans Ytterberg heter jag och är Sveriges ombudsman mot diskriminering på
grund av sexuell läggning. Min bakgrund är annars den att jag har arbetat som
domare i svenska domstolar på olika nivåer och också tjänstgjort i det svenska
justitiedepartementet och en kort tid också i riksdagen som föredragande i riks-
dagens EU nämnd. 

Jag är väldigt glad att det här ämnet har fått ta plats på det nordiska juristmö-
tet och jag vill tacka både referenten och co-referenterna för väldigt intressanta
upplägg. 

Jag hoppas att den här diskussionen kan fortsätta vidare i andra samman-
hang. Det jag möjligen saknade i det här upplägget idag är ändå en större kon-
kretisering av vad det är man egentligen menar när man antingen säger att, eller
i vart fall vill föra diskussionen om huruvida, domstolen i Strasbourg har gått
för långt eller inte. Om man säger att det kan finnas grund för ett sådant påstå-
ende så måste man, enligt mitt förstånd i varje fall, mena någonting annat än
bara enstaka domstolsavgöranden i Strasbourg som man inte är enig med.
Sådana avgöranden finns naturligtvis, där jag inte riktigt tycker mig förstå hur
domstolen har tänkt eller där jag kan ha en helt annan uppfattning. Men det kan
ju inte vara det som avses, utan det måste ju vara någonting som mera handlar
om tydliga trender i tolkningen av konventionen. Och det hoppas jag som sagt
att man i andra sammanhang att vi kan få se lite mer tydliga exempel på, alltså
”vad menar jag om jag nu påstår att man har gått för långt?”. 
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Det är viktigt att komma ihåg att de regler som domstolen har att hantera,
konventionens bestämmelser, de är ju inte till primärt för när det är vackert
väder utan huvudsakligen för att användas när det regnar och blåser väldigt
kallt. 

Makten i sina olika uttrycksformer, vare sig det är den verkställande eller den
lagstiftande makten, kan ju alltid misstänkas för att tycka att domstolen i Stras-
bourg går för långt. Det är ju i huvudsak mot maktutövningen från statens sida
som avgörandena riktar sig. Och därmed så är det, enligt mitt sätt att se det,
också i stor utsträckning så att bevisbördan för att skulle vara på det viset får
landa på den som påstår att domstolen har gått för långt i att skydda mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter. 

Resursproblemen i domstolen har nämnts här och det tycker jag är
intressant, inte bara därför att det kostar pengar utan därför att de också är en
indikation på att det i själva verket, och då talar jag inte kanske specifikt om de
nordiska länderna utan mera generellt, föreligger en underimplementering av
konventionen. 

Oerhört mycket resurser i Strasbourg går åt till att ta upp saker som har varit
uppe till behandling gång på gång, och staterna är helt enkelt inte tillräckligt
duktiga på att på hemmaplan se till att konventionen efterföljs i de delar där det
faktiskt är klarlagt att man behöver göra en ändring. Turkiet och användningen
av militära representanter i domstolar är ju bara ett exempel på ständigt åter-
kommande likadana mål som domstolen ändå på ett eller annat sätt måste
hantera och det här är ett tydligt tecken på underimplementering. Det finns
andra exempel på länder som envisas med att säga att ”ja, men den här domen
riktades inte mot oss, och så länge det inte finns en dom emot vårt land så tän-
ker vi inte ändra på oss”, trots att man har kanske saker i sina egna domstolar
som är närmast identiska med sådana avgöranden som redan har kommit från
Strasbourg. Det resulterar ju också i ett felaktigt utnyttjande av resurserna i
domstolen eftersom likadana mål hela tiden måste tas upp igen. 

Ett ögonblick bara avslutningsvis skall jag uppehålla mig vid situationen
hemmavid, alltså i Sverige för min del. Här är det nog enligt min uppfattning
ändå så fortfarande, även om det har blivit som jag tycker bättre, att det snarare
är ett problem att de svenska domstolarna inte drar in konventionsresonemang
än att man skulle dra in och tolka konventionen för extensivt i sin rättsskipning.
Jag vill påstå att det fortfarande hör till ovanligheten att svenska domstolar drar
in och resonerar kring konventionstexterna i sina domar om vi tittar på dom-
stolsväsendet som helhet. 

Och ett kanske större problem ändå, är att vi också ser exempel även från de
högsta domstolsinstanserna, det påstår jag inte är ofta men det sker, där parterna
faktiskt tydligt har argumenterat utifrån bland annat konventionen, men där
även den högsta instans kan tillåta sig att avvisa det resonemanget och säga ”det
här har ingenting med konventionen att göra” utan att ens tala om varför, utan
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en tillstymmelse till motivering till hur man har kommit fram till det och det gör
naturligtvis också att man kan få en tendens att gärna gå till Strasbourg trots att
det kanske inte hade behövts. 

Jag ska sluta med det, men återigen bara säga att jag är mycket glad för att
det här ämnet har fått ta plats och jag hoppas att vi just på ett mer konkretiserat
plan kan få fortsätta den diskussionen för det är då det riktigt tänder till och kan
bli riktigt intressant om vi får, så att säga, ta spjärn emot olika beslut som dom-
stolen har fattat och som vi menar, eller inte menar, är en alltför extensiv
tolkning av konventionen.

Tack så mycket.

Korreferent, cand.jur. Jonas Christoffersen, Danmark:

Jeg tror, at jeg vil nøjes med at replicere på, det Mads Bryde Andersen sagde, da
det var direkte henvendt til noget, jeg havde sagt. Jeg sagde, at jeg sagde mod-
standen er ikke meget udbredt uden for de juridiske miljøer – i hvert fald ikke i
en sådan grad, som kritikerne nogen gange synes at fremstille det. Og jeg sagde,
at der ikke er en fælles europæisk modstand mod dette domstolssystem – den er
i hvert fald ikke kommet til udtryk. 

Derimod har jeg ikke sagt, at menneskerettighederne ikke spiller en mere
aktiv og central rolle i det politiske liv. Det har den selvfølgelig. De menneske-
retlige spørgsmål kommer oftere op i politiske processer og den offentlige
debat, og sådan må det jo være, når samfundet skal forholde sig til menneske-
rettighedsspørgsmål. Mads Bryde Andersen nævnte tre forskellige områder,
hvor menneskeretten har sat den politiske proces skakmat. 

For det første nævnes Gil-Robles rapport om 24 års-reglen. Den er stadig
gældende i Danmark. Der er ingen danske jurister med speciale i menneskeret-
tigheder, der menerat at 24 års-reglen er i strid med Europakonventionen. Jeg
kan ikke se, at det har sat noget skakmat. 

Det andet spørgsmål var logning af datatrafik i op til et år. De regler er ved-
taget. De er ikke sat i kraft, men det skyldes, at man afventer fælles europæiske
forhandlinger på området. Jeg kan heller ikke se, at det har sat noget skakmat. 

Det tredje spørgsmål var et udlændingeretligt spørgsmål, hvor partiet Det
Radikale Venstre ikke ville forholde sig til den diskriminerende karakter af
nogle danske regler, før det var afklaret ved Strassburg. For det første styrer De
Radikale ikke det politiske liv, og for det andet har andre har forholdt sig til
spørgsmålet. Jeg har skrevet, at jeg reglerne ikke er diskriminerende, mens
Institut for Menneskerettigheder mener noget andet. Reglerne er fortsat gælden-
de, de anvendes i praksis, og jeg kan ikke se, at det har sat noget skakmat. Så
jeg synes mest af alt, at den nævnte kritikpunkter viser, at diskussionen kan
blive meget ophedet, og at kritikken ikke hviler på retvisende forudsætninger. 

Sektionsmöte182



Dessutom gjorde førsteamanuensis Jan E. Helgesen, Norge, inlägg på sektions-
mötet.

Debattledaren, hæstaréttardómari Gunnlaugur Claessen, Island, avslutade med
att tacka referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklara-
de sektionsmötet avslutat.

Mänskliga rättigheter och grundrättighetstänkandet –

alltför snäva gränser för lagstiftaren?
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