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Debattledaren, hæstaréttardómari ÅRMANN SNÆVARR, Island:

Jeg har den glæde at byde velkommen till dette sektionsmøde. Vort te-
ma i dag er menneskerettighedskonventionernes betydning i lovgivning og
praksis — et vigtigt emne såvel nordisk som internationalt betragtet. Det
er et tema med mange variationer, hvilket fremgår af hovedreferentens trykte
udredning. Vor hovedreferent i dag højesteretsdommer Thor Vilhjálmsson
har i mange år været dommer i Europadomstolen for menneskerettigheder
i Strasbourg og er særdeles kyndig, når det gælder dette emne. Vi har to
korreferenter her i dag, hvilket er forholdsvis sjældent. De er begge to me-
get sagkyndige, den første er den tidligere Folketingets ombudsmand i Dan-
mark, nu kabinetssekretær, dr.jur. Niels Eilschou Holm, og den anden er
ombudsmanden mod etnisk diskriminering Peter Nobel fra Sverige. Vi glæ-
der os til at høre referenternes foredrag her i dag.

Efter at have givet nogle praktiske oplysninger gav debatlederen ordet
til hovedreferenten højesteretsdommer Thor Vilhjålmsson.

Referenten, højesteretsdommer THOR VILHJÅLMSSON, Island:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
I den skriftlige rapport har jeg lagt vægt på, at udviklingen i de sidste

år har fremkaldt nye problemer eller i hvert fald nye opgaver på det felt,
vi drøfter her i dag. Udviklingen af det europæiske regelsystem gennem præ-
judikater og nye protokoller, samt den styrkelse af kontrolsystemet i Stras-
bourg, som er resultatet af erfaring og et stadigt øgende antal opgaver, har
ført os nærmere til den internationale menneskerettighedsaktivitet. Desu-
den har de svenske sager, hvor dommene har været fældende, skabt visse
problemer.

I rapporten findes et forslag om, at der nu sker en transformation gen-
nem lov i de enkelte nordiske lande af de materielle regler i Den europæiske
Menneskerettighedskonvention og FN-konventionen om borgerlige og po-
litiske rettigheder. Rapporten, der er skrevet for nogle måneder siden, er
allerede forældet, noget der viser en ret stor interesse for vort emneområ-
de. Foruden nye artikler og en ny udgave af den meget anvendte kommen-
tar af Sir James Fawcett om den europæiske konvention, vil jeg kun næv-
ne, at der fra den første dag i denne måned er oprettet et menneskerettig-
hedscenter i København.
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Ideen om menneskerettighederne er ikke ny, men de konventioner, vi
diskuterer på dette møde, er opstået på grund af begivenheder, der fandt
sted under sidste verdenskrig. Menneskerettighedserklæringen af 1948 er det
første store dokument. Den europæiske konvention kom allerede 2 år ef-
ter, den 4. november 1950. Det er vigtigt at huske to ting fra denne tid. For
det første gengiver konventionen den idé fra FN-pagten, at menneskerettig-
heder er et folker et sanliggende. For det andet har konventionen sine rød-
der i den daværende Europabevægelse, og for konventionsfædrene har en
overgivelse af suverænitet til dette internationale organ ikke været nogen
fremmed idé. Dette resulterede i bestemmelser om konventionens gennem-
førelse, der var lige så nye som de materielle regler var gamle. På dette tids-
punkt var der ingen politisk mulighed for Finland at tilslutte sig dette euro-
pæiske menneskerettighedssystem, men de fire andre nordiske stater slog
til, og fra 1966 har alle fire været det, vi kan kalde fulde medlemmer. Fin-
land står endnu udenfor.

Der er nu gået 37 år, siden Den europæiske Menneskerettighedskonven-
tion blev underskrevet. Mange sager er blevet sendt til Strasbourg, specielt
i de sidste år. Der er dog ikke ret mange af dem, der er blevet optaget til
realitetsbehandling. Desuden er de fuldt behandlede sager ikke alle lige in-
teressante. I nogle af Europarådets medlemslande er menneskerettighedskon-
ventionen gældende ret, i andre ikke. I de lande, som tilhører den første
gruppe, prøver Strasbourg-institutionerne derfor spørgsmål, som allerede
er behandlet i de nationale domstole, som oftest dog kun som ét af flere
juridiske spørgsmål i den pågældende sag. Hverken i disse tilfælde eller i
sager fra lande, hvor folkeretten ikke håndhævens af domstolene, er men-
neskerettighedsdomstolen dog en överinstans. Dens domme er bindende på
sin vis, men er ikke eksigible. Ved ikke at transformere menneskerettigheds-
konventionen til national ret, holder de nordiske stater konventionen på en
vis afstand. Samtidig opererer de med et system, der byder på vanskelige
situationer. Ganske vist skal den nationale lovgivning allerede opfylde kon-
ventionens krav, men domstolen eksisterer netop fordi, der kan være et brist
i dette. Hvis konventionen var national ret, ville et brud på den hos os være
mindre sandsynligt, og konventionen ville stå os nærmere. Efter min me-
ning er dette et punkt, der er af så stor betydning i øjeblikket, at jeg gerne
vil gøre det til min hovedtese i dag: De nordiske stater, der er bundet af
Den europæiske Mennerettighedskonvention burde transformere dens ret-
tighedskatalog til intern ret. Lad os se lidt nærmere på dette.

Konventionens regler om den individuelle klageret, om domstolen og mi-
nisterkomiteen er af et sådant indhold, at konventionen ikke kan sammen-
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lignes med andre traktater, hvad angår retsforholdet mellem individet og
staten. Den giver individet og private foreninger rettigheder, der kræver rets-
beskyttelse, og denne retsbeskyttelse er svagere hos os end i de lande, hvor
konventionen kan anvendes direkte af domstolene. Denne situation burde
efter min mening ændres. Ganske vist kan dette resultere i konflikter mel-
lem andre love og konventioner og spænding mellem de dømmende og lov-
givende statsorganer. Det er samme slags problem, som præsenterer sig ved
domstolenes prøvelsesmagt overfor almindelige love, »lagprövningsrätten»,
skønt konventionens bestemmelser ikke ved transformation ville få grund-
lovsstatus. Praktisk kan der næppe ventes større vanskeligheder, end vi har
nu som resultat af prøvelsesretten, det jo er anerkendt i de fire nordiske
stater, der er bundet af Europakonventionen. Der er grund til at tilføje, at
det, som her anbefales, ikke har noget med det elkendte spørgsmål om
dualisme at gøre; et problem der derimod vil være påtrængende, sålænge
vi ikke har transformeret konventionen.

I den skriftlige rapport har jeg kort omtalt Den europæiske Socialpagt,
samt de to FN-konventioner af 1966. Reglerne om de økonomiske, sociale
og kulturelle rettigheder kan ikke gennemføres ved klager fra enkeltperso-
ner. Derimod har FN-konventionen om borgerlige og politiske rettigheder
specielle gennemførelsesbestemmelser, som er nærmere omtalt i rapporten.
Denne konvention burde efter min mening, ligesom Europakonventionen,
transformeres til intern nordisk ret. Noget der også kunne gennemføres i
Finland.

I mine bemærkninger er jeg gået ud fra, at det er ønskværdigt at styrke
det retsværn over for staten, som de internationale menneskerettighedskon-
ventioner giver. Efter juristernes fagtradition er det et tilstrækkeligt stærkt
argument, at disse konventioner faktisk er ratificerede, og derved har vore
lande underkastet sig de pligter, som konventionerne indeholder. Disse pligter
skal derefter opfyldes så godt som muligt. Ganske vist kan man ræsonnere
på en anden måde. Man kan spørge: Er situationen hos os på dette område
så dårlig, at vi i de nordiske stater behøver at rette os efter internationale
organer, hvor grundideer og politiske interesser er underkastet juridisk af-
gørelse truffet af dommere og undertiden politikere fra andre lande, og der-
ved indskrænke vor suverænitet?

Situationen hos os kan ikke siges at være dårlig efter min opfattelse,
men alt taget i betragtning er Europasystemet en hensigtsmæssig ordning
i et moderne demokrati. Hovedargumenterne til støtte for denne påstand
er, at anerkendelse af Strasbourg-organerne giver borgerne en øget garanti
på et vigtigt område og resulterer i, at vi følger med i den vesteuropæiske
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udvikling på dette område. Den udvidelse af domstolskontrollen, der er sket
gennem Den europæiske Menneskerettighedskonvention, er i det moderne
Norden en garanti for et sundere samfundsliv.

Kor referenten, kabinetssekretær NIELS EILSCHOU HOLM, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
Det er ikke første gang, de internationale menneskerettighedskonventi-

oner er sat på dagsordenen for et af de nordiske juristmøder. For 9 år siden
på det 28. juristmøde i København drøftede man emnet menneskerettighe-
derne idag, internationale forpligtelser og national gennemførelse på grund-
lag af et meget inspirerende oplæg fra professor Torkel Opsahl. Drøftelser-
ne på mødet i København koncentrerede sig om det sidste element i dette
emne, nemlig den nationale gennemførelse af de internationale forpligtel-
ser. Ved mødets afslutning konkluderede den daværende ordstyrer Rolv
Ryssdal, at vi selvfølgelig ikke var færdige med dette emne, men at vi måtte
forsøge, som han udtrykte det, at arbejde noget videre med det. Og her står
vi så igen. Og på ny med et inspirerende oplæg, som vi skylder Thor Wil-
hjålmsson megen tak for, og som udtrykkeligt har begrænset sig til spørgs-
målet om den nationale gennemførelse: menneskerettighedskonventioner-
nes betydning i lovgivning og praksis.

Baggrunden for, at denne problemstilling fortsat er aktuel, må ihvert-
fald til dels søges i den tradition, der har udviklet sig i de nordiske lande
med hensyn til, hvorledes man sikrer opfyldelsen i den nationale ret af trak-
tatmæssige forpligtelser, der tilsigter at fremkalde virkninger på det intern-
retlige plan.

Som det blev fremhævet i den mundtlige indledning af Thor Wilhjåms-
son er udgangspunktet i de nordiske lande det, at en international traktat-
bestemmelse ikke uden videre kan anvendes af de nationale domstole eller
iøvrigt af nationale retsanvendende myndigheder på lige fod med, endsige
forud for sædvanlig national lov. Det kræver en særlig akt; den internatio-
nale norm, den internationale bestemmelse, skal omsættes/transformeres
til national ret. Både i det skriftlige oplæg og navnlig her i den mundtlige
indledning satte Thor Wilhjålmsson spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi burde
fastholde dette udgangspunkt — om ikke vi i virkeligheden i lyset af de er-
faringer, der er indvundne i de forløbne år, burde ændre holdningen
ihvertfald f.s.a. menneskerettighedskonventionerne. Man burde tage det
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skridt at transformere konventionerne som sådan, inkorporere dem som en
bestanddel af den nationale ret, der umiddelbart kan anvendes, ikke blot
af de internationale kontrolorganer i Strasbourg, men også af de nationale
domstole og administrative myndigheder.

Jeg vil gerne have lov til at opholde mig en smule ved dette spørgsmål,
som var referentens hovedtese. Referenten henviste som støtte for, at vi burde
genoverveje denne problemstilling til den udvikling, der havde fundet sted
i de mellemliggende år.

Da man i sin tid fra de nordiske landes side tilsluttede sig den europæi-
ske menneskerettighedskonvention, og tilsvarende da man fra samtlige nor-
diske landes side, herunder også Finland, ratificerede FN-konventionerne,
foretog man den sædvanlige lovforberedelse i forbindelse med ratifikation
af internationale overenskomster. Man foretog en udførlig, iøvrigt fælles-
nordisk, undersøgelse af, i hvilket omfang den gældende nationale lovgiv-
ning allerede opfyldte de krav, som konventionerne stillede til indholdet af
den interne ret. På de områder, hvor dette fandtes ikke at være tilfældet,
der foretog man lovændringer forud for ratifikationen med henblik på at
bringe den interne ret i overensstemmelse med konventionens regler. Men
i meget vidt omfang førte undersøgelsen til det resultat, at der ikke var be-
hov for mere indgående ændringer af den nationale lovgivning. Det gjaldt
både i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Men resultatet af denne proces, som har været ens i alle vore lande er,
at de internationale menneskerettighedskonventioner ikke har et korrespon-
derende sæt af interne retsregler, der er samlet i én lov eller i ét lovgivnings-
kompleks. De korresponderende interne retsregler er spredt ud over hele lov-
givningssamlingen. Dette medfører naturligvis i sig selv en betydelig risiko
for, at der ved senere lovændringer sker en fejl, simpelthen fordi, man ved
en senere lovændring ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, at den interne
regel, man står overfor at skulle ændre, hidtil har udgjort et element i grund-
laget for den interne opfyldelse af menneskerettighedskonventionerne. Det
er en ulempe, et risikoelement, der uvægerligt er forbundet med den tradi-
tion, som vi har fulgt i de nordiske lande for opfyldelsen af internationale
forpligtelser, at der, uansat hvor omhyggeligt man går til værks, altid er
en risiko for, at man senere uforvarende kommer til at forrykke det intern-
retlige grundlag for opfyldelsen af forpligtelserne. Uanset dette risikoele-
ment, og det er også fremhævet i det skriftlige oplæg, er der ingen diskussi-
on om, at den nordiske tradition er fuldt traktatmæssig. Der kan ikke på
grundlag af menneskerettighedskonventionerne, hverken FN-konventionen
eller Europakonventionen, stilles krav om, at man fraviger de sædvanlige
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opfyldelsesmetoder, som har hjemmel i det enkelte lands forfatningsret. Der
kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, om vores transformationsmetode som
sådan skulle være konventionsmæssig. Det ligger fast, at det er den, og det
er udtrykkeligt fastslået i en dom fra menneskerettighedsdomstolen for en
halv snes år siden, iøvrigt i en sag vedrørende Sverige.

Jeg synes imidlertid, det er vigtigt at gøre opmærksom på denne svag-
hed i vores system. Efter min mening har den endnu ikke aktualiseret sig
i konkrete sager, men det er en svaghed i vores system, navnlig når det sam-
menholdes med, hvad man vel realistisk må erkende, at menneskerettigheds-
konventionerne i al bred almindelighed spiller en overordentlig tilbagetruk-
ket rolle i lovforberedelsen og i den lovgivningspolitiske debat.

Og dette risikoelement er efter min mening blevet forøget af en ændring
i forholdene, som Thor Wilhjálmsson også var inde på; nemlig at menne-
skerettighedskonventionerne, og det er noget særegent for menneskerettig-
hedskonventionerne sammenlignet med med andre traktater, ikke er statiske,
men dynamiske. De ændrer sig med udviklingen i den praksis, som frem-
kommer igennem anvendelsen af konventionerne ved konventionsorganer-
ne i Strasbourg. Det er helt almindeligt også i konventionsorganernes egne
udtalelser at fremhæve, at menneskerettighedskonventionens bestemmelser
må fortolkes i lys af forholdene, som de er idag. Det medfører den yderlige
komplikation for det lovforberedende arbejde, som man næppe heller altid
er fuldt opmærksom på, at der med tiden kan rejses spørgsmål om konven-
tionsmæssigheden af nationale lovbestemmelser, som oprindelig blev anset
for helt utvivlsomt og klart forenelige med konventionen.

Det er navnlig på dette punkt, praksis frembyder en lang række eksempler
på ubehagelige overraskelser for de nationale myndigheder. For mit eget
lands vedkommende kan jeg nævne en sag fra omkring 10 år siden, hvor
der blev rejst spørgsmål om konventionsmæssigheden af den danske myn-
dighedslovs regler om overførelse af forældremyndigheden til børn født uden
for ægteskab. Der var en sag lidt senere »Rasmussen»-sagen, som kom for
den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor der tilsvarende pludse-
lig og overraskende blev rejst spørgsmål om konventionsmæssigheden af
børnelovgivningens regler om søgsmålsfrist for anfægtelse af faderskabet
til ægtebørn. Og der kan nævnes den endnu ikke afsluttede sag, hvor der
er blevet rejst spørgsmål om foreneligheden med menneskerettighedskon-
ventionen af det element i den danske strafferetspleje, der består i, at sam-
me dommer kan pådømme den endelige straffesag, uanset at han på sagens
forberedende stadier også har taget stilling til spørgsmål om varetægtsfængs-
ling.
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Alle 3 sager giver eksempler på situationer, hvor man for 20—30 år si-
den ville have anset det for utvivlsomt, at der ikke var noget problem, men
hvor udviklingen i konventionsorganernes praksis har medført, at disse
spørgsmål nu kan rejses med mening. Dertil kommer som et yderligere as-
pekt det forhold, som Thor Wilhjálmsson også var inde på ihvertfald i det
skriftlige indlæg, nemlig at denne udvikling i konventionsbeskyttelsen i meget
høj grad bygger på sager, der er rejst mod andre lande. Her er det efter
min opfattelse således, at også domme eller fortolkningsudtalelser, der er
fremkommet i forbindelse med domme, der er rettet mod andre lande i prin-
cippet må give anledning til overvejelser, også om ændring af vore egne lan-
des nationale retstilstand.

For nogle år siden afsagde menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg
en meget omtalt afgørelse om de såkaldte »closed shop agreements» i den
engelske arbejdsret, »Case of Young, James and Webster». Dette gav an-
ledning til, at man i Danmark, som ikke var part i sagen, gennemførte en
lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold, som tog
sigte på at garantere, at Danmark fortsat opfyldte menneskerettighedskon-
ventionens krav, selvom man oprindelig ikke havde anset et sådant skridt
for påkrævet. Det er formentlig navnlig i denne relation, og navnlig når
man kommer ud i konventionens kringelkroge, at man realistisk må erkende,
at det er meget vanskeligt fra centralt hold at bevare overblikket over hvil-
ke konsekvenser, om nogen overhovedet, der er forbundet med nye afgø-
relser fra menneskerettighedsorganerne i Strasbourg.

Derfor tror jeg det er rigtigt at fremhæve, som referenten også gjorde
det, at vi i de nordiske lande i øjeblikket lever med en vis, og ikke helt ube-
tydelig risiko for, at vores retstilstand indebærer en uforvarende tilsidesæt-
telse af de krav vore lande har påtaget sig at opfylde ved at tilslutte sig kon-
ventionerne til beskyttelse af menneskerettighederne. I et vist omfang mod-
virkes denne risiko af den udvikling, der har været i alle vore lande, mulig-
vis mest markant i norsk retsteori, og som går ud på at fremhæve, at den
internationale norm vel kræver en særlig transformationsakt for at blive
anvendelig i den nationale retspleje, men at dette udgangspunkt, transfor-
mationssynspunktet, må forstås med betydelige modifikationer. Det er
anerkendt i alle vore lande, at den internationale norm indgår som et be-
tydningsfuldt fortolkningsdatum ved anvendelsen af de korresponderende
nationale regler. Men både i norsk teori og i et vist omfang også i dansk
teori har dette synspunkt været ført forholdsvis vidt, og det er vel i alle vore
lande således, at de retsanvendende myndigheder, ihvertfald i et vist om-
fang, i Danmark og i Norge måske i et ret betydeligt omfang, vil kunne an-
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vende de internationale normer direkte i de situationer, hvor tilsidesættel-
sen af den internationale norm virkelig er uforvarende. Det er noget som
for danske forholds vedkommende måske er lettest at iagttage i folketin-
gets ombudsmands praksis.

Opsahl rejste for ni år siden det spørgsmål, om ikke ombudsmanden bur-
de bemyndiges til at anvende de internationale normer direkte. Jeg gav den-
gang og også ved flere andre lejligheder udtryk for nogen skepsis overfor
en udvidelse af ombudsmandens kompetanceområde i så henseende. Men
jeg tror det er rigtigt at sige for dansk rets vedkommende, at allerede efter
den gældende ordning er ombudsmanden i stand til, inden for sit kompe-
tanceområde at inddrage de internationale menneskerettighedsbestemmelser
i sin vurdering af foreliggende sager; og han gør det også.

Men iøvrigt vil jeg gerne sige, at selvom jeg er enig med referenten i,
at der er sket en ændring, som kan begrunde en overvejelse af spørgsmålet
om inkorporering, så tror jeg, at man skal være forsigtig med at overvurde-
re den praktiske betydning af inkorporeringen. En inkorporering løser ikke
eventuelle regelkonflikter mellem de internationale bestemmelser og den na-
tionale lovgivning. En inkorporering af menneskerettighedskonventionens
bestemmelser som en bestanddel af den nationale ret indebærer i virkelig-
heden alene, at man henskyder løsningen af sådanne regelkonflikter til de
retsanvendende myndigheder i stedet for til lovgivningsproceduren. Det tror
jeg man skal være opmærksom på. Dertil kommer, at hvis man skal se prak-
tisk på det, så tror jeg, at den væsentligste hindring for anvendelsen af de
internationale normer i den nationale retsanvendelse og retspleje, det er i
virkeligheden manglende kendskab til og en manglende tilgængelighed af
det materiale, der kan belyse, hvor langt den internationale udvikling er kom-
met.

Derfor er jeg glad for, at dommer Wilhjålmsson nævnte oprettelsen af
det nye menneskerettighedscenter i København. Der er nemlig, siden vi sidst
drøftede disse emner på det nordiske juristmøde i København, sket det, at
der nu både i Danmark, Finland, Norge og Sverige er oprettet menneske-
rettighedsinstitutter eller menneskerettighedscentre, der bl.a. har til opgave
at stå for en informationsformidling, herunder en informationsformidling
til offentlige myndigheder og advokater således, at man kan få disse for-
hold inddraget i beslutningsprocesserne. Jeg tror, at dette på længere sigt
vil vise sig at være et meget betydningsfuldt element i udviklingen, hvortil
kommer, at disse institutter og centre jo også iøvrigt vil have ressourcer at
sætte ind ikke blot på passiv informationsformidling, men også en infor-
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mationsformidling i form af en bearbejdelse af det materiale, der strømmer
ud fra konventionsorganerne i Strasbourg.

løvrigt kan jeg måske i den sammenhæng driste mig til at fremlægge
den tanke, at det måske var en idé, netop når vi nu har fået etableret disse
menneskerettighedscentre, at man som et fællesnordisk projekt inden for
rammerne af disse centre forsøgte at tilvejebringe et fællesnordisk grund-
lag for en fornyet overvejelse af de mange principielle og praktiske proble-
mer, der rejser sig i forbindelse med en fornyet overvejelse af en inkorpo-
rering af menneskerettighedskonventionerne i den nationale ret.

Det er det ene element i udviklingen, jeg gerne vil pege på her som en
positiv ting, nemlig at vi har fået etableret disse menneskerettighedscentre.

Det andet element jeg gerne vil pege på har sammenhæng med noget
andet, nemlig dette, at ikke blot forudsætter menneskerettighedskonventi-
onernes anvendelse det fornødne informationsgrundlag, det forudsætter i
virkeligheden også, at man får ophævet den aura af folkeretlig ekspertise,
som i mange år har præget menneskerettighedsområdet. Opsahl udtrykte
det i sin tid ved af fremhæve, at afgørende for efterlevelsen af menneske-
rettighederne er, at de bliver reciperet i de dele af retssystemet, hvor de
virkelig hører hjemme, nemlig i de enkelte dele af den nationale ret, og at
man får sprængt folkeretsjuristens monopol på dette område. Men det kræ-
ver omvendt også, at andre end folkeretsjuristerne lader sig engagere.

Jeg synes det er vigtigt at minde om dette hovedsynspunkt, og så samti-
dig glæde sig over det initiativ, der for nogle år siden blev taget af Jacob
Sundberg og Instituttet for offentlig og international ret i Stockholm, hvor
Sundberg indledte nogle processpil omkring den europæiske menneskeret-
tighedskonvention. Forbilledet for disse processpil var naturligvis de »moot
court competitions», som er et helt sædvanligt element i de amerikanske
»law schools» undervisningsprogrammer. I de par år disse processpil har
fået lov til at udvikle sig, har de fået et meget markant nordisk tilsnit. De
har udviklet sig til konkurrencer mellem hold at juridiske studerende fra
de nordiske landes universiteter, og disse konkurrencer bliver pådømt af
fremtrædende jurister, navnlig dommere fra alle nordiske lande. Jeg tror
det for alle dem, der har deltaget i disse processpil, har været en stor ople-
velse at få lov til at være med ved disse processpil. Den stemning, det enga-
gement i en fælles sag tværs over landegrænserne og endog tværs over al-
dersgrænserne, som har været noget meget karakteristisk ved disse arran-
gementer, lyser ligefrem ud af en bog, der netop er udgivet af instituttet
»Klagomål mot Kalmarunionen», som samler en lang række bidrag fra del-
tagerne i disse processpil, og som giver et godt billede af dette forsøg på,
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på en anden måde og med et aretligt virkemiddel, at få draget andre ind
i bestræbelserne for at virkeliggøre menneskerettighederne.

Forholdet er jo det, at menneskerettighederne ikke er nogen speciel ju-
ridisk disciplin, og det bør navnlig ikke være nogen særlig juridisk discip-
lin. Menneskerettighederne er udtryk for en retsfilosofi, ja i virkeligheden
for en livsholdning, hvis levedygtighed beror på, at den som en surdej for-
mår at gennemsyre retslivet og samfundslivet i alle dets forgreninger. Der-
for synes jeg, at disse to initiativer: etableringen af institutterne og proces-
spillet fortjener dette mødes opmærksomhed, og iøvrigt også nordiske juris-
ters opbakning.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering PETER NOBEL, Sverige:

Min utgångspunkt kanske självklar — är att de nordiska staterna till
punkt och pricka måste respektera och följa de traktater på de mänskliga
rättigheternas område som vi efter ratificering har blivit folkrättsligt bund-
na utav. Jag tycker också att vi i kraft utav vår traditionellt FN-vänliga po-
litik borde sträcka oss så långt som möjligt i ansträngningarna att förverk-
liga sådana instrument, som inte är folkrättsligt bindande som har karaktä-
ren av resolutioner, rekommendationer, konklusioner osv. och som har kom-
mit till i FN:s generalförsamling, fackorgan eller andra fora i vilka Sverige,
Danmark, Norge osv. aktivt medverkar, instrument som vi då har varit med
om att anta. Framför allt så får det inte finnas allvarliga skillnader eller
djupa klyftor mellan folkrättsligt bindande rättsregler och sådana som är
gällande rätt i ett nordiskt land. Nu talar jag bara om traktaträtt på de
mänskliga rättigheternas område dels därför att detta är dagens ämne men
dels också därför att detta är det allra viktigaste området.

Varför? Det är tre skäl jag gärna vill anföra. För det första, så bör en
nordisk rättsstat, vi talar ju här om nordiska rättsstater, inte riskera att kom-
ma i konflikt med eller sätta sig över rättsprinciper som mödosamt har ar-
betats fram på den internationella scenen för att göra världen till en bättre
plats att leva i för oändliga människoskaror. För det andra så får vi inte
riskera den nordiska stämmans trovärdighet i internationella sammanhang.
Det talades i går i det utmärkta inledningsföredraget just om den gemen-
samma nordiska rösten, hurusom denna avlyssnades utan misstro t.ex. utav
länderna i den tredje världen. Jag tror att tyvärr många politiker och juris-
ter som har sin huvudsakliga verksamhet här hemmavid, grovt underskat-
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tar, ja ibland t.o.m. förhåller sig litet hånfulla till denna nordiska röst och
den kraft som den har i internationella fora i frågor om fred, nedrustning,
mänskliga rättigheter, humanitet, bistånd och rättvisa i fördelningen mel-
lan människor, länder och världsdelar. Det finns rätt många här som utan
att veta så mycket om saken hånfullt talar om att vi inte skall vara världens
samvete. Men det handlar inte alls om detta. Det handlar om att ge ett bi-
drag just av vår kultur, vår rättskultur, vår kultur såsom demokratiska rätts-
samhällen. Ett samfällt eller i varje fall starkast möjliga nordiska handlan-
de i sådana frågor har genomslagskraft. Men då måste man sopa rent, inte
bara framför sin egen dörr, utan även innanför densamma. Och det måste
om vi skall behålla vår trovärdighet, bli slut på att litet hafsigt och bekvämt
ge mänskliga rättigheter en styvmoderlig och oengagerad behandling på hem-
maplan. Det tredje skälet för att ta dessa frågor mycket mera på allvar än
hittills har skett är naturligtvis att vad jag nyss kallade för mödosamt fram-
arbetad internationella rättsprinciper har värden i sig, de har någonting att
tillföra. Att det sedan tar emot, att anpassa motsträviga inhemska rättsfi-
gurer som man själv har lyckats lära sig och som man i vissa fall lever i
ett livslångt kärleksförhållande till; att anpassa dem efter de här internatio-
nella rättsprinciperna det tror jag mig ha förstått men jag skulle vilja fråga:
Är det någonting som vi skall ta hänsyn till?

De internationella människorättsinstrumenten är civilisatoriska landvin-
ningar. Det inträffar vid skandinaviska doktorsdisputationer och i liknan-
de sammanhang att man en aning skamset hänvisar till mänskliga rättighe-
ter sägande till exempel om 1948 års universella deklaration, att det egentli-
gen är naturrätt och det har varit ett skällsord — åtminstone i Uppsala. Jag
förstår inte vad man menar med detta. Den universella deklarationen om
mänskliga rättigheter och alla de instrument som har kommit till i dess efer-
följd skall väl snarast ses som ett uttryck för mänsklighetens vilja. Jag me-
nar då den mänsklighet som dels hade överlevt andra världskriget och dels
just då fanns representerad och närvarande när FN startades. Det här instru-
mentet är med andra ord uttryck för denna mänsklighet. Det var inte hela
mänskligheten men det var del av den. Det var dess fasta vilja, att det här
som hade hänt och som hade övergått mänskligheten före och under andra
världskriget aldrig, aldrig, aldrig mera fick hända igen.

Idag har de flesta glömt alltihopa och de flesta var inte ens födda då.
Det internationella klimatet idag är synnerligen trögt då det gäller att vida-
reutveckla vad som kallas »the International Code of Human Rights», så
att åter står vi på något sätt i dag på barrikaden och skall försöka försvara
vad som vunnits snarare än att flytta fram några positioner. Härom året
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så fick vi efter återigen mycket möda en internationell konvention mot tor-
tyr. Vad gör den då för nytta? Det torteras ju som aldrig förr runt om i
världen. Ja, vi vet inte. Det kan ju hända att ungefär femhundra personer
som annars skulle torteras just nu slipper därför att den här konventionen
har kommit till. Kanske är det bara två personer, kanske bara en. Denna
någon skulle kunna vara jag, eller någon utav er, så jag tycker att det är
värt alltsammans, konventionen.

Referenten har i sitt utomordentliga bidrag talat om de fyra centrala och
viktigaste instrumenten. Men det kan ju vara värt att påminna att det finns
andra. Eftersom Danmark och Sverige har en betydande invandring nume-
ra huvudsakligast av flyktingar och vi i Danmark och Sverige naturligtvis
hoppas att den övriga norden i lika mått skall delta i detta humanitära och
berikande arbete kan det vara skäl att påminna om 1951 års konvention
om flyktingars rättsliga ställning, den mycket snarlika konventionen 1954
om statslösa och 1966 års konvention om elimineringen av varje form av
rasdiskriminering. Detta sista begrepp sträcker sig enligt konventionen, myc-
ket längre, det är en mycket vidare definition, än vad man kan tro, när man
bara hör ordet rasdiskriminering. De nordiska staterna har ratificerat dessa
instrument med så vitt jag vet endast det undantaget att Island inte har
anslutit sig till statslöshetskonventionen.

Har vi då några bekymmer med de här konventionerna. Ja, det tror jag
verkligen vi har. I konventionen om flyktingar står till exempel i artikel 31
att man i princip inte får straffa flyktingar för illegal inresa. Likväl har flyk-
tingar sällts under åtal för att de har rest in på falsk urkund, missbrukande
av urkund. I samma konventions artikel finns det mycket snäva gränser med
ett strängt nödvändighetsrekvisit för under vilka omständigheter man får
inskränka en flyktings rörelsefrihet och hans rätt att fritt välja bosättnin-
gsort i landet. Liknande bestämmelser finns i europakonventionen och i ett
av instrumenten 1966. Men ändå så ser man sig tvungen att med ganska
hårda styrmedel försöka samla asylsökare på vissa orter eller i vissa för-
läggningar vare sig de vill det eller inte. I konventionen om statslösa defi-
nieras dessa så att de är personer som inte är medborgare i något land enligt
den i det landet gällande medborgarskapslagstiftningen. Likväl så händer
det att nordiska myndigheter för att det kan vara bekvämt att göra så på-
dyvlar t.ex. assyrier från Libanon, turkiskt medborgarskap trots att de inte
har varit i Turkiet på två generationer och förgäves i årtionden strävat att
försöka bli medborgare i Syrien och Libanon. Det sker utan någon under-
sökning av den turkiska sidan av saken. Rasdiskrimineringskonventionen
kräver uttryckligen, trots all sin otydlighet, ett st r af f sanktioner at förbud mot
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rasistiska organisationer och även mot stöd till sådana organisationer av ty-
pen ekonomiskt stöd som exemplifieras i instrumentet. Men detta skapar
lagtekniska svårigheter. I Sverige vill vi inte ha en inskränkning av vår åsikts-
frihet eller vår organisationsfrihet. Visst är det här ett problem! Samma kon-
vention kräver också förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet samt
i en artikel 6 rätten för envar att söka »just and adequate reparation or sa-
tisfaction for any damage suffered as a result of such discrimination». Går
detta sistnämnda att förena med existerande nordiska skadeståndsrättsliga
institut? Jag tror inte det och det tror inte högsta domstolen i Sverige hel-
ler. De har ju avvisat sådana anspråk på den grunden att en »folkgrupp»
inte kan vara målsägande. Det finns andra exempel.

Jag byter ämne igen. Som en komplettering igen till referentens utomor-
dentliga framställning så vill jag ta upp en sak, ett sätt, en metod varige-
nom den europeiska människorättskonventionen har påverkat i varje fall
svensk lagstiftning, och det är genom förlikning. Parallellt med målet Mc-
Goff så behandlades ett mål som heter Skogström. Till skillnad från Mc-
Goff forlikte Skogström sin sak. I förlikningen ingick såsom ett av villko-
ren, att den svenska regeringen skulle utfärda någon typ av rekommendati-
on till domstolar och åklagare till dess man hann med en lagändring — och
propostionen skall tas av riksdagen i höst: Man skulle till dess undvika att
ha så långa anhållningstider innan den anhållne ställdes inför sin häktnings-
domare, så att det inte skapades nya traktatsvidriga situationer. Lagstift-
ningsaktiviteten blev ett direkt resultat utav förlikningen så fort den var
träffad och påverkade arbetet i den utredning som just då sysslade med an-
hållande och häktning i brottmål. Ett annat exempel följde utav ett kom-
missionsbeslut i januari 1984. Det gäller Bulusfallet (application 9330/81).
Det var ett utvisningsärende rörande tre bröder Bulus, en av dem var min-
derårig. Det inträffade flera ledsamheter i samband med den där saken så
att klagomål anhängiggjordes hos kommissionen enligt artiklarna 3, 8 och
13 gällande grym, omänsklig behandling, familjesplittring och en omöjlig-
het att över huvud taget vända sig någonstans och klaga över hur polisen
handlade saken. Här blev det en förlikning inför kommissionen. Vad den
närmare innehöll vet jag inte, men den måste på något sätt ha inneburit en
missuppfattning. En då arbetande asylrättsutredning fick tilläggsdirektiv att
före utgången av 1985 lösa det här problemet så att polisens hantering av
utvisningssaker i fortsättningen skulle bli förenlig med traktaten. Resulta-
tet blev en nästan generell besvärsrätt och nu så besvärar sig praktiskt taget
alla, som skall utvisas enligt lagakraftvunna beslut, mot polisens hantering
med resultat, att hela den här verksamheten är mer eller mindre blockerad.
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Den sista punkten jag skall ta upp är hur skall det gå till när vi skall
införliva traktaträtten med vår egen rätt. Jag vill bara helt kort säga att den
s.k. transformeringsläran, som i varje fall i mitt land har en stark och do-
minerande ställning, inte fungerar. De problem som den svenska regering-
en har i Strasbourg illustrerar tydligt att den inte fungerar. Om det sedan
beror på att transformering i och för sig inte fungerar eller om det beror
på det tveksamma, återhållsamma sätt varpå man har transformerat det vet
jag inte. Det sista tycker jag mig kunna hitta många exempel på. När Sveri-
ge skulle ansluta sig till 1966 års nyssnämnda konvention mot rasdiskrimi-
nering så fick man införa ett nytt brott »hets mot folkgrupp» i brottsbal-
ken 16: 8. Man gjorde dock bara det allra nödvändigaste och man skrev
i förarbetena att detta nog skulle räcka för närvarande. Skulle det visa sig
att det inte gjorde det så kunde man ju alltid återkomma och lagstifta igen
och det har man gjort flera gånger just beträffande detta speciella straff-
lagstadgande.

Nu är en ny ändring, jag tror den tredje, på väg. Det är som om man
hela tiden tvingades framåt. Jag kan inte se att man verkligen inventerar
vad som behöver göras för att transformera över hela fältet så att traktaten
blir fullständigt införlivad. Säkert har detta mycket att göra med vad före-
gående korreferent talade om nämligen att det sällan är ett enda rättsområ-
det som kräver ändring i en författning utan det är spritt över hela flera.

Jag tror att om den här traktaträtten skall bli någonting som svenska,
skandinaviska jurister och domstolar verkligen lever och andas med så måste
man låta dem arbeta direkt med de internationella texterna. Det är endast
på det sättet man kan skaffa sig en känsla för dem. Om en advokat i dag
i Serige ställer sig upp i en tingsrätt eller en hovrätt och åberopar en inter-
nationell konvention — eller för den delen vår egen grundlag — så har jag
en känsla att domstolen börjar småle och undra om karlen är rättshaverist
eller om det är något annat fel. Inte ens om man, vilket jag tycker man bor-
de kunna få göra, åberopar en internationell traktat som tolkningsdatum,
är man på särskilt säker mark. När man nu stöter på någon av dessa gene-
ralklausuler, eller synnerliga skäl eller särskilda skäl där inget svar finns i
doktrinen eller i praxis på frågan hur detta skall tolkas i just den här spe-
ciella situationen, så tycker jag för min del att det ligger nära till hands att
då åberopa en konvention som utfyllnad. Men det finns många exempel på
att detta inte har gjort något som helst intryck. Det har i varje fall inte ref-
lekterats i domskälen eller någon annanstans. Det gäller att bryta ett totalt
främlingskap!

Kanske krävs flera lösningar; en effektivare och mera genomgripande
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transformering, kanske inkorporering av vissa delar, kanske möjligheten
att dra traktaträttsliga spörsmål i vanliga domstolar eller i någon författ-
ningsdomstol. Jag vet inte. Jag är inte konstitutionalist. Men vi måste lära
oss att arbeta och leva med dessa regelsystem så att mänskliga rättigheter
blir något annat än ett kuriosum på mjölkpaketet.

Referenten, højesteretsdommer THOR VILHJÁLMSSON, Island:

Det er desværre nødvendigt for mig at tage ordet nu på grund af, at jeg,
efter Dr. Nobels indlæg, er klar over, at der er visse begrebsmæssige vanske-
ligheder, der må rettes på. Jeg vil først sige, at både min skriftlige rapport,
og det jeg sagde i morges er skrevet på det bedste islandsk/dansk jeg be-
hersker, men islandsk/dansk er muligvis et sprog for sig selv, og det gælder
synes jeg nu også begrebsbenyttelsen i det juridiske fag.

Det som jeg har sagt eller mente at sige, da jeg brugte ordet transforma-
tion og at transformere burde jeg vist nok have sagt med ordene indkorpo-
rere og indkorporation. Min tese er ikke den, at de materielle regler i Euro-
pakonventionen og FN-konventionen skulle transformeres til nordisk ret.
Europakonventionen kunne ikke ratificeres for mere end 30 år siden uden
at den var transformeret i den forstand, at hovedreglerne allerede fandtes
i den nationale lovgivning. Hvad jeg personligt tror, og som jeg har gjort
til det, jeg kalder hovedtesen i mit indlæg, er en anden ting, nemlig den,
at det nu er på tide, at disse konventionsbestemmelser i sin helhed overfø-
res til intern ret i de nordiske lande, således at de direkte kan anvendes af
domstolene. Dette var en sproglig rettelse.

Høyesterettsdommer TROND DOLVA, Norge:

Herr ordstyrer.
Det emnet som står på dagsordenen i dag, er et spennende emne. Og

det skjer en utvikling på dette felt som det er engasjerende å følge med i.
I våre land skjer jo utviklingen forholdsvis fredelig, i andre land kan den
være preget av bitre konflikter og direkte vold.

Da fire av de nordiske land sluttet seg til den europeiske menneskeretts-
konvensjonen i begynnelsen av 1950-årene, gikk man fram på den vante,
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tradisjonelle måten ved å forvisse seg om at våre normer lå på høyde med
det konvensjonen krevde, og så nøyde man seg med de mindre justeringer
som var nødvendige. Det hele skjedde forholdsvis udramatisk, og det krevdes
ikke store tiltak. Dette er en helt lojal oppfyllingsmåte slik Eilschou Holm
presiserte i sitt innlegg. Men det at man valgte denne måten å forholde seg
på, har likevel hatt stor betydning for konvensjonens stilling i de nordiske
land. Denne gjennomføringsmåten medvirket til at vi så ikke på tilslutningen
til konvensjonen som noe dramatisk og drastisk skritt, mens det i realiteten
var et meget betydningsfullt — og jeg vil også si inngripende — skritt.

Utviklingen har gått videre, og seiv om ingen av de nordiske land har
gitt konvensjonen status som formell lov, har dens betydning likevel blitt
klarere for oss etterhvert. For å si det i en spissformulering, er det i dag
ikke lenger forbeholdt de dårlige advokatene å påberope seg menneskeret-
tighetskonvensjonene. Det er ikke bare når man slipper opp for gangbare
argumenter, at man i dag i våre rettssaler får anført argumenter hentet fra
de internasjonale konvensjonene. Dette er en betydningsfull utvikling. Og
jeg bygger her på mine erfaringer fra mitt arbeid i norske domstoler. Jeg
mener at utviklingen i dag har kommet så langt, at vi bør inkorporere den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen direkte i vår interne rett ved
formell lov. Bakgrunnen for det er at allerede i dag er norsk rett i betydelig
grad åpen for innflytelse fra internasjonale normer. De er gangbare argu-
menter i rettslig argumentasjon. Jeg skal ikke gå i dybden med analyse av
folkerettens generelle stilling i norsk rett, men jeg ser det slik at dersom vi
kommer i en situasjon hvor det er klar konflikt mellom den europeiske men-
neskerettighetskonvensjonen og en norsk lovregel, vil jeg tro at med den
verdi de idealer og prinsipper som den europeiske menneskerettighetskon-
vensjonen representerer, vil konvensjonens prinsipper bli tillagt betydelig
gjennomslagskraft ved den juridiske vurdering.

Da man i begynnelsen av 50-årene valgte gjennomføringsmåte for kon-
vensjonen, var det helt naturlig å bruke den vante gjennomføringsmåte. I
dag har utviklingen gått videre. Vi har gjennom en årrekke levet oss inn
i de verdier som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen represen-
terer. Det eksisterer en omfattende praksis både fra konvensjonens organer
og fra de mange land som har sluttet seg til konvensjonen og hvor konvens-
jonen er intern rett. Det vil derfor ikke være noe sprang ut i det ukjente,
dersom man i dag vil inkorporere konvensjonen.

Men det er naturligvis et sprang som ikke skal gjøres uforberedt. Jeg
går ut fra at det er ukontroversielt når jeg sier at det i våre land er et stort
udekket behov for informasjon om konvensjonen. Det vil derfor kreves en
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betydelig mer innsats når det gjelder å få spredd kjennskap om konvens jo-
nens regler. Der håper vi på våre menneskerettsinstitutter, og også myndig-
hetene, advokatforeningene og juristforbundene i våre land bør gjøre en
betydelig større innsats enn tidligere på dette feltet.

Ut fra det syn at konvensjonen allerede i dag spiller en så vidt stor rolle
i argumentasjonen for våre domstoler, har jeg — og flere med meg — gått
inn for at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen bør trykkes i Nor-
ges Lover, i dette vårt daglige arbeidsredskap som lovsamlingen er. Dette
mener jeg ikke ut fra teoretiske betraktninger, men ut fra det syn at lov-
samlingen bør inneholde de viktigste tekster som vi i praksis trenger, og der
hører konvensjonsreglene med. Hittil har jeg ikke fått gjennomslag for fors-
laget. Men jeg lever i håpet, og som sagt ikke ut fra teoretiske overveielser
først og fremst, men ut fra en praktisk begrunnelse.

I tillegg til dette med økt informasjon, mener jeg at det er naturlig å
ta skrittet fullt ut og få en kort og grei lov som sier at konvensjonsreglene
har stilling som norsk lov. Jeg er klar over at dette høres enkelt ut, men
at det reiser en rekke spørsmål som bør utredes nærmere og gjennomten-
kes. Jeg håper at den nødvendige utredning vil bli satt i gang forholdsvis
raskt, og jeg er overbevist om at utredningsarbeidet vil resultere i en positiv
konklusjon.

Jeg har hittil bare nevnt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Det er den som til nå har hatt størst praktisk betydning. Tilsvarende spørs-
mål kan imidlertid også reises for FN-konvensjonen om de politiske og
borgerlige rettigheter, eventuelt også for enkelte av de andre internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene, f.eks. rasediskrimineringskonvensjonen
og andre konvensjoner med klageadgang for individer.

Når jeg går inn for inkorporasjon, er det mulig at jeg er farget av mitt
norske utgangspunkt, hvor vi har en grunnlov med forholdsvis få regler om
individets grunnrettigheter, slik at grunnlovens regler i og for seg kan trenge
denne ytterligere utvidelse som man kan få via europakonvensjonen. Et annet
element er at dette med domstolenes prøvingsrett overfor lovgivningen er
en forholdsvis nær og levende realitet i Norge, slik at det er ikke noe stort
psykologisk sprang å utvide dette til også å gjelde en prøving av lovreglene
mot de internasjonale normene.

Under enhver omstendighet stiller menneskerettighetskonvensjonene oss
overfor viktige utfordringer. Jeg tror at vi må engasjere oss kraftig i tiden
som kommer nettopp på dette feltet. Menneskerettigheter er ikke lenger noe
som bare er et internasjonalt begrep. Det møter oss på det nasjonale plan
på en veldig praktisk måte i dag, og vi må forsøke å gi et skikkelig svar.
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Direktör, juris kandidat ULF BRUNFELTER, Sverige:

Thór Vilhjálmsson tar upp Sporrong/Lönnroth-fallet i Sverige som ak-
tuellt exempel på Europakonventionens inverkan på praxis och lagstiftning
i länderna. Han ser också som rimligt, att Europadomstolens domar får be-
tydelse inte bara för klagande, som vunnit rättelse, utan också för andra
medborgare, som drabbats likartat.

Så har många också uppfattat saken i Sverige. Men den svenska rege-
ringen har i varje fall intagit en motsatt ståndpunkt i sin administrativa
praxis. I skrivelse till regeringen begärde nämligen 65 fastighetsägare i Stock-
holm, som omfattades av samma utdragna expropriationsför f ärande som
Sporrong/Lönnroth, ersättning och rättelse på samma sätt som klagande-
na i målet. Men i beslut den 20 februari och 19 oktober 1986 avvisade rege-
ringen kraven med hänvisning till att någon ersättningsgrund inte fanns i
svensk rätt och att Europadomstolens dom inte heller medförde någon skyl-
dighet att ge ut ersättning till andra än klagandena. Sakägarna fick med
andra ord ingen rättelse och har nu vänt sig till Europakommissionen för
att vinna gehör för sina anspråk.

En fråga i sammanhanget är naturligtvis, varför man inte försökt anlita
svenska domstolar med en begäran om prövning av regeringens avvisande
ståndpunkt. Tydligen har man dock ansett det som en onödig omväg.

Sporrong/Lönnroth-målet kom samtidigt att aktualiseras i lagstiftnings-
sammanhang, då riksdagen behandlade förslaget till ny byggnadslagstift-
ning, den så kallade PBL 1985. Lagrådet varnade nämligen för att en lags-
tiftning, som gick ut på att kommunerna fick rätt att återkalla enskild bygg-
rätt efter begränsade skyddstider på 5—15, år kunde komma i konflikt med
Europadomstolens krav i målet Sporrong/Lönnroth på skälig intresseav-
vägning mellan enskilda och allmänna intressen, då avgöranden träffas i
planeringsfrågor. Men dessa varningar klingade ohörda, och Sverige har nu
en byggnadslagstiftning, som utgår från att ingen hänsyn behöver tas till
värdet av enskild byggrätt, om en kommun vill återkalla rätten att bygga
på en tomt efter skyddstidens slut.

Rätten att bygga förvandlas därmed också från en rättsfråga till en po-
litisk lämplighetsfråga och avgörs i administrativ ordning. Kravet på dom-
stolsprövning i Sporrong/Lönnrothmålet vid ingripanden i byggrättsfrågor
uppfylls med andra ord inte heller.

Detta illustrerar onekligen rimligheten i Thór Vilhjálmssons uppfattning,
att konventionsbestämmelserna skulle må väl av att transformeras till in-
tern rätt i norden. Med ett dualistiskt system frestas nämligen av allt att
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döma staterna eller deras tjänstemän att för principens skull tänja den egna
suveräniteten till bristningsgränsen för att minimera konventionsbestämmel-
sernas praktiska betydelse för den enskilde. Och det rimmar ändå inte särs-
kilt väl med de grundläggande ideella syften, som de Västeuropeiska län-
derna velat manifestera med konventionen, nämligen att den enskildes in-
tegritet mot statsnyttan också är ett viktigt fundament i det demokratiska
rättssamhället.

Professor RAIMO LAHTI, Finland:

Herr ordförande.
Det är synnerligen viktigt för Finlands jurister att detta ämne har valts

till programmet och att det fortfarande diskuteras i internationella samman-
hang. Allmänt medvetande om mänskliga rättigheter har bland finska ju-
rister till de senaste åren varit ganska litet. Vi har saknat människorättskul-
tur i Finland — kunde man till och med säga. Bland annat medborgarorga-
nisationer som sysslar med människorättsfrågor har nog initierat diskussio-
ner om dessa frågor under de senaste åren, t.ex. om för- och nackdelar med
den möjlighet att även Finland skulle bli medlem av Europarådet och ansluta
sig till europeiska människorättskonventionen. Det är mycket nyttigt för oss
att höra om erfarenheter från andra nordiska länder som redan länge har
varit anslutna till europeiska människorättskonventionen. I detta skede är
det ytterst viktigt för Finlands del att — i enlighet med titeln för ämnet —
betona att nationell lagstiftning och praxis skall fylla de krav som FN män-
niskorättskonventionen förutsätter. Såsom redan hänvisats hör det till alla
juristers, inte bara folkrätt s jurister s funktioner att bevaka denna männis-
korättssak. Finland och dess myndigheter har råd att avsevärt höja profi-
len i människorättsfrågor. Nordiskt samarbete och enhetliga linjer är ef-
tersträvansvärda även i detta sammanhang.

Professor JACOB W.F. SUNDBERG, Sverige:

Låt mig först säga vad jag inte tänker tala om. Jag tänker nämligen inte
beröra de filosofiska spörsmålen som kommer, när det inte mer gäller hur
man s.a.s. beter sig rätt i systemet utan i stället att man ser systemet ned-

28
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ifrån, ur synpunkten av individen och hans rättigheter. Det är en skillnad
i sättet att se som har utomordentligt genomgripande effekter. Men jag tänkte
inte gå in på dem. Inte heller skall jag gå in på de vänliga orden som sades
om Institutet för offentlig och internationell rätt och om tävlingen om det
Sporrong Lönnrothska Priset. Jag bara tackar.

I stället skall jag något uppehålla mig vid en erfarenhet från föregående
höst. Jag hade nämligen då en professur i Förenta Staterna. Däruppe i nor-
ra Förenta Staterna, där finns det gott om universitet och en av mina upp-
gifter blev att 'få litet sprätt på diskussionen'. För mig föll det sig då natur-
ligt att taga upp en fråga om mänskliga rättigheter. Det förhåller sig nämli-
gen på det viset, att Förenta Staterna icke har ratificerat FN-konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter. Kanada däremot har gjort det
och Kanada har redan haft en representant som medlem av Human Rights
Committee. De här två grannländerna befinner sig s.a.s. på samma nivå
och har rätt mycket gemensamt. Därför gällde det för mig att finna ett sätt
varpå amerikanarna kunde engageras i denna slags diskussion av mänskli-
ga rättigheter. Nyckelordet blev i all enkelhet: Human Rights as Compara-
tive Constitutional Law, d.v.s. mänskliga rättigheter såsom jämförande kom-
parativ rätt.

I Staterna är nämligen teorin den — för all del, Förenta Staterna är stort
— att 'rättigheterna' varmed förstås medborgarättigheterna och human
rights icke är en skapelse av konstitutionen. De fanns där först. Konstituti-
onen är där för att skydda dessa rättigheter som fanns där först. På det
viset blir detta Comparative Constitutional Law. Ser man det hela på det
viset — och jag gör mig vissa förhoppningar om att kunna sprida en hel
volym om det här symposiet i Amerika — då får man också linjen till en
annan utveckling, nämligen förhören enligt Artikel 40 i Konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter.

Det är nämligen på det vis att i Human Rights Committee avkräver man
envar av de anslutna staterna en rapport om hur det står till med de mänsk-
liga rättigheterna hemmavid. Det är som man kan förstå en krävande upp-
gift att få in det där, särskilt på så vidsträckta marker som täcks av de med-
borgerliga och politiska rättigheterna. För att få litet organisation på det
hela kräver man då att de här rapporterna skall vara uppställda rättighets-
vis. D.v.s., det är rättigheterna som sådana som styr dispositionen av rap-
porten. Det betyder som man kanske också förstår ett ganska omfattande
arbete av dem som skall sätta ihop de här rapporterna hemmavid. Men ef-
fekten i stort är den att när man väl har rapporterna så är de uppställda
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på ett sådant sätt att man omedelbart kan göra jämföselser. Det är då jäm-
förande konstitutionell rätt.

Detta betyder en ganska omfattande omvälvning av det juridiska sättet
att resonera och det juridiska sättet att tänka. De mål som kommer inför
de europeiska organen, d.v.s. den Europeiska Kommissionen och den Eu-
ropeiska Domstolen, de fullföljer samma uppgift ehuru med mer precision.
I ettvart sådant mål preciseras en juridisk frågeställning och denna fråge-
ställning proceder as inför organen och tvisten slits där. Det betyder att det
kommer en dom som belyser just den frågeställningen. När man sedan jäm-
för domar i olika fall från olika nationer, då får man en omedelbar kompa-
rativ belysning av just den frågeställningen. D.v.s., här bedrivs i mini-format
det som Art. 40-förhören ger i maxi-format.

Om man då går ett steg vidare — här skall jag be att få läsa ett inlägg
av Gustaf Petrén. Han säger att »Europakonventionen angående rättighets-
skydd på detta sätt fungerar som koordinator inte bara på ett europeiskt
plan men också de nordiska staterna emellan» (s 42). Det betyder att de här
rättighetskonventionerna, framför allt den Europeiska rättighetskonven-
tionen, blir de nordiska länderna emellan ett gemensamt statut som medför
att man kan nu driva den nordiska rättsgemenskapen väsentligt längre än
man kunde förut. Man har också det hela inom sin egen lilla 'skyddade
verkstad', nämligen området för de nordiska språken såvitt de är förståeli-
ga sinsemellan.

Det sista jag vill säga är mot bakgrunden av hur det fungerar i verklig-
heten. Det är så att den europeiska organisationen arbetar på tvenne språk,
på engelska och på franska. Det finns här vissa skillnader mellan olika de-
lar av Europa men det lämnar jag nu därhän. Men detta betyder också att
varje rättsfall som kommit dit och som vanligen har sitt ursprung inför nå-
gon svensk eller norsk eller dansk eller isländsk domstol eller myndighet,
det preseneras på ettdera av dessa språk. Därmed så öppnas de nationella
systemen för insyn, d.v.s. hela Europa kan ta del av exakt hur man på nati-
onell nordisk nivå ser på problemet och löser problemet, vilka rättsregler
som är relevanta och hur de är konstruerade. Detta, mitt herrskap, det är
en situation vars like vi icke hava upplevt alltsedan latinet avskaffades som
gemensamt europeiskt språk. Landet ligger öppet för insyn.

Att landet ligger öppet för insyn, det upplevs ju emellanåt på ett litet
bizarrt vis. Det finns en mycket begåvad skämttecknare som har sin fram-
fart i Expressen vill jag minnas och som heter Staffan Linden. Han gjorde
en liten cartoon som visade byråkraten sittande vid sitt skrivbord som i sin
tur var överbelamrat av papper i god ordning. Dörren öppnas, ett pekfin-
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ger sticker in och det viskar en stämma genom dörröppningen: »Gud ser
Dig, samt Europadomstolen». Det här, mitt herrskap, det ställer plötsligt
de nordiska länderna i en situation vars make man inte omedelbart upp-
märksammar. De amerikanska domstolarna och de engelska, de är vana vid
detta, de har alltid legat vidöppna för insyn. Alla behärskar engelska, alla
kan läsa deras domar och alla kan läsa deras dokument. Alla kan ha mer
eller mindre ampra synpunkter på hur de beter sig. De finner detta ganska
självklart och har aldrig haft någon invändning emot det. Att det svenska
rättsväsendet plötsligt blivit fritt för insyn på motsvarande sätt, det är fak-
tiskt inte någonting som man gärna kan beklaga sig över, för att nu inte
glömma det relativt frikostiga sätt varpå vi själva begagnat oss av insynen
i andra länder. — Det finns f.övr. också ett annat exempel som kanske är
än mera pregnant här. Vi har fått samma typ av insyn som man har haft
mellan DDR och Bundesrepublik Deutschland. Också där har man ett ge-
mensamt språk och därför står praxis i de olika länderna och filosofin i de
olika länderna öppet för omdelbar insyn.

För egen del så tror jag att detta är den nästan viktigaste effekten av
hela detta nya system.

Ambassadör HANS CORELL, Sverige:

När det gäller konventionens betydelse så kan jag bara säga, att i Sveri-
ge så har den haft en betydelse långt utöver de grundlagsarbeten som utför-
des i början av 70-talet. I själva verket är det nu så att det blir ganska van-
ligt att man i lagstiftningsärenden drar upp just förslagens förenlighet med
konventionen. Jag kan nämna som exempel den s.k. engångsskatten, plan-
och bygglagen, de nya reglerna om fritt handredskapsfiske och nu senast
sen s.k. pensionsskatten. I de två sista fallen så har det faktiskt gått så långt
att man genom enskilda klagomål har anmält den här lagstiftningen till kom-
missionen i Strasbourg och det har varit mer eller mindre organiserade mas-
saktioner bakom detta. I Sverige har vi fått konventionen som en levande
realitet utöver inskriptionen på mjölkpaketen, det kan jag försökra. Det är
inget fel i det.

Så kommer vi till de frågor som Thór Vilhjálmsson tar upp och jag kom-
mer att hålla mig till dem. Jag har utgått ifrån att det är närmast dem de-
batten skall handla om. Eftersom jag är regeringens ombud inför kommis-
sionen och domstolen i Strasbourg så vill jag klargöra att det jag säger här,
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är min personliga uppfattning. Jag tycker att det kan vara litet grann att
slå in öppna dörrar i den här församlingen, att hålla paroller för skyddet
av mänskliga rättigheter. Vi bär alla detta inom oss. Även om man upp-
träder som försvarare inför kommissionen och domstolen så betyder ju inte
det att man i grunden har någon annan uppfattning i den frågan.

Jag kommer då till den viktiga frågan som Vilhjålmsson tar upp, nämli-
gen frågan om inkorporationen. När vi har klarat ut begreppen här, vilket
jag tackar för, så vill jag säga att jag kan hysa sympati för denna tanke.
Man jag tror att man gör det litet lätt för sig. Jag ställer mig tveksam till
om en åtgärd av det här slaget medför så radikala förändringar. Och i varje
fall tror jag, om man ser på första instans, att det inte är möjligt när man
sitter i en masshantering och skall avverka ett stort antal mål att studera
inte bara svensk praxis utan också kanske en invecklad internationell pra-
xis. Min erfarenhet, jag har tjänstgjort i tio år i domstolar och administra-
tiva myndigheter i första instans, är att det mest effektiva sättet att få ut
regler det är att skriva in dem på det ställe i lagboken där tillämparen i sin
dagliga gärning tittar efter. Jag undrar, om inte det i själva verket kan bli
effektivare om lagstiftaren noggrant bevakar utvecklingen i Strasbourg och
vidtar lagstiftningsåtgärder när man kan utläsa, att det är något fel på lag-
stiftningen. På sätt och vis kan man säga att den här inkorporationen är
ett sätt för lagstiftaren att skjuta problemet ifrån sig och lägga det på rättstill-
lämparna. Dessutom skulle jag vilja säga att det kan stämma litet till efter-
tanke att också i de länder där konventionen är direkt tillämplig och där
man har en författningsdomstol också där har man mål och ganska många
mål i Strasbourg.

Den svenska departementspromemorian berör också Thor Vilhjålmsson.
Jag vill då bara säga att det är långt ifrån bara målet Sporrong-Lönnroth
som är grunden för den. Vi studerade länge de här frågorna i regeringskans-
liet i Stockholm och det var väl för min del fallet Benthem mot Nederlän-
derna som var den utlösande faktorn. Det var mera som en upplysning.

Betydligt intressantare tycker jag är ett uttalande av Vilhjålmsson på si-
dan 256 i uppsatsen. Även om utvecklingen har tagit sin tid kan man nu
konstatera, säger Vilhjålmsson, att den europeiska människorättskonven-
tionen tolkas av dess kontrollorgan, kommissionen och domstolen i Stras-
bourg, och jag citerar »uden større respekt for den forståelse, der var lagt
til grund da den blev underskrevet i 1950». Självfallet är vi inte betjänta
av kontrollorgan som inte förmår följa med i utvecklingen av konventio-
nen och tillämpa konventionen i ljuset av den. Men Vilhjålmssons uttalan-
de väcker ändå vid närmare eftertanke vissa frågor. Låt oss omsätta det



438 Hans Corell

på det nationella planet. I den svenska regeringsformen så står det att den
offentliga makten skall utövas under lagarna. Jag tror att för en svensk do-
mare så vore det mycket främmande att han eller hon i sin gärning inte skulle
se efter vad lagstiftaren har menat när lagtexten åstadkoms. Vad som hän-
der är att det blir en politisk debatt, att det ställs krav på att man skall för-
ändra lagstiftningen. Det blir ett förslag som remissbehandlas, lagråds-
granskas osv. Och så blir det till slut ett riksdagsbeslut. Men hur ser det
ut på det internationella planet? Jag kan här hänvisa förresten till justitieråd
Johan Linds mycket intressanta betraktelse som vi skall diskutera i eftermid-
dag. Där lyfts just den här problematiken fram. En sådan här möjlighet
finns ju inte på det internationella planet. Jag behöver ju inte här förklara
vilken komplicerad procedur det är att ändra en konventionstext. Därför
blir det viktigt att verkligen studera vilka åtaganden konventionsstaterna
har gjort när de ratificerade konventionen. Här kan vi se att flera stater
har fällts för brott mot artikel 6 i konventionen. Och detta Niels Eilschou
Holm är icke en fråga om att man har ändrat lagstiftningen sedan konven-
tionen trädde i kraft utan här är det snarare — i vart fall i Sverige — sekel-
gamla rättstraditioner som sätts i fråga. Jag tror att man får vara försiktig
här.

Å andra sidan är det ju så att i en internationell miljö är det mycket
svårare att exakt fastställa innebörden i det internationella fördraget. Det
beror på språkförbistring och olika rättstraditioner. Det är naturligt att i
en sådan miljö så får en domstol av den typ vi har i Strasbourg en mycket
stark ställning. Jag måste säga att jag är litet ambivalent här. Man kan inte
lägga kapson på domstolen, men samtidigt tycker jag ändå att Vilhjalms-
sons uttalande är litet väl kategoriskt. Men vi får kanske en kommentar till
detta så småningom.

En annan sak som Vilhjálmsson tar upp är verkställigheten av domar
ifrån domstolen. På sidan 258 säger Vilhjálmsson, och jag citerar »En kont-
rol som den organene i Strasbourg skal udøre, må betyde, at dommene
medfører aendring for alle, der kommer i klagerens situasjon». I den mån
Vilhjálmssons resonemang är de lege f er enda så kan jag hålla med honom.
Min uppfattning är alltså att konventionsstaterna har en skyldighet att se
till att deras lagstiftning är i överensstämmelse med konventionen så som
domstolen tolkar den. En högst påtaglig effekt av det här är ju att ett en-
skilt mål inför kommissionen och domstolen i Strasbourg, kan bli av ut-
omordentligt stor allmän betydelse, och det är påtagligt att ju längre målet
framskrider inför organen desto mera i bakgrunden kommer den enskilde
klaganden och desto mera i förgrunden kommer den nationella lagstiftning-
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en. Det är därför man kan iaktta att regeringarna ofta försvarar sina mål
med stor energi och en stram argumentering även om målet i och för sig
kan vara av relativt beskedlig art. Kan alltså ett avgörande i ett enskilt mål,
kan man av det dra slutsatsen att staten har förlorat målet på grund av lags-
tiftningen där, då är enligt min mening staten folkrättsligt förpliktad att
lägga fram förslag om ändring i den här lagstiftningen. Alternativet är na-
turligtvis att man kan emotse ett stort antal klagomål från personer som
blivit utsatta för samma situation, och då kan man förutse utgången.

Men om Vilhjålmssons uttalande tar sikte också på personer som har
befunnit sig i samma situation som klaganden, alltså personer som själva
har haft möjlighet att klaga, då blir min slutsats en annan. Den principiella
frågan diskuterades bland annat vid ett kollokvium i Stockholm den 29 mars
1983. Där var närvarande Strasbourgkommissionens vice ordförande pro-
fessor Jochen Fro wein. Han uttalade då att det problem som frågan aktua-
liserar är mycket välkänt i jurisdiktioner där det förekommer ett utvecklat
system av författningsprövning. Enligt Froweins mening så är avgörande-
na av författningsdomstolar i sig själva inte retroaktivt tillämpliga på fall
som avgjorts och som har vunnit rättskraft. Också Europadomstolen har,
och det är viktigt att notera, intagit precis samma ståndpunkt. Jag refere-
rar till fallet Marckx mot Belgien där det finns ett resonemang på sidan 26
där domstolen förklarar att i förhållande till avgöranden som vunnit rätts-
kraft så skulle en dom av domstolen i Strasbourg inte få någon retroaktiv
resningsverkan. Och, Ulf Brunfelter, det är bland annat mot den bakgrun-
den man kan se den svenska regeringens beslut att inte tillerkänna andra
rättsägare som hamnat i samma situation som Sporrong och Lönnroth nå-
gon ersättning. Man kan naturligtvis fråga sig om det här är riktigt. Profes-
sor Fro wein yttrade vid samma tillfälle, och jag citerar »Som jag ser det
är jag rädd för att det är någonting som i hög grad är inbyggt i alla rättssys-
tem Jus vigilantibus scriptum est (rätten är till för de vaksamma) är en gam-
mal romersk maxim. Jag vet inte om den är känd i svensk rätt, men jag
tror att den speglar något grundläggande som man måste acceptera. Det
är omöjligt att resa alla de fall, där folk inte varit medvetna om sina juri-
diska möjligheter.»

Nu tror jag inte att Thor Vilhjålmsson i sitt uttalande avsåg att domsto-
lens domar skulle få retroaktiv tillämpning. Jag tycker ändå att det är vik-
tigt i det här sammanhanget att klargöra min uppfattning om rättsläget. En
helt annan sak är att staten givetvis kan åstadkomma rättelse till de förför-
delade genom särskild lagstiftning. Men det är en annan sak, och här kan
andra intressen komma in i bilden, bland annat hänsynen till tredje man.
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Herr ordförande, det var några av de saker jag tyckte jag ville beröra här.
Sammanfattningsvis får jag säga att det är en utomordentligt viktig dis-

kussion vi har, och vad det handlar om är att föra ut den här diskussionen
i bredare lager, inte bara bland jurister utan också i samhället i stort, men
i synnerhet bland juristerna. Och vi får väl alla hjälpas åt. Från den svens-
ka regeringens sida så har det utarbetats broschyrer och informationsmate-
rial, men det kan naturligtvis göras mera åt detta. Det viktigaste tycker jag
är att man för en nyanserad debatt om de här frågorna. Det blir så lätt över-
toner i den. Det blir så lätt att man framställer det som att det är rena ka-
tastrofen som har inträffat. Visst, det är många klagomål mot Sverige, men
trots det så är det inte mer än två fällande domar, än så länge, mot Sverige.

Højesteretssagfører EIRIKUR TOMASSON, Island:

Hr ordfører, mine damer og herrer.
Jeg kan ikke nægte, at jeg personligt blev lidt lettet, da højesteretsdom-

mer Trond Dolva her før i diskussionen sagde, at det ikke bare er de dårlige
advokater i Norge, som fremfører de argumenter overfor retten, at der er
sket et brud mod den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Jeg har nemlig i to sager for den islandske højesteret fremført den på-
stand, at det fænomen som endnu eksisterer i vårt land, nemlig at den sam-
me person fremtræder i samme straffesag både som politimester og som
dommer, strider mod Europakonventionens artikel 6. Islands højesteret bort-
kastede dette argument i begge afgørelser. Det som er interessant med hen-
syn til diskussionen her idag, er at højesteret udtrykkeligt sagde i begge sine
afgørelser, at Europakonventionens bestemmelser ikke er en del af islands-
ke love eller ret, og derfor tog højesteret ikke til materiel behandling, om
dette fænomen strider mod konventionen. Jeg synes personligt, som de fleste
der har deltaget i diskussionen her idag, og først og fremmest referent Thor
Vilhjålmsson, at dette bør man ændre, og man bør indkorporere mennes-
kerettighedskonventionens bestemmelser i sin helhed som gældende nordisk
ret.

Jeg kan til slut oplyse, at denne sag som jeg nu har omtalt er blevet hen-
vist til menneskerettighedskomiteen i Strasbourg, og skal dér tages op til
ny forhandling i oktober. Jeg synes, at diskussionen her idag har været væl-
dig interessant, blandt andet det indlæg, som vi hørte sidst fra ambassadø-
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ren, men på grund af tiden vil jeg slutte med håb om, at denne diskussion
vil føre til, at der sker en ændring på dette felt her i Norden.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Den centrala frågan om hur man i Norden skall inkorporera Europarå-
dets rättighetskonvention i den interna nationella rätten har varit uppe till
diskussion många gånger tidigare. I svenska riksdagen väcktes i samband
med den nya grundlagens antaganden 1973 motioner vari en inkorporering
påyrkades. De blev avslagna. Det är alltså ingen ny fråga för våra politiker.

Om man helt allmänt ansluter sig till själva tankegången och önskar ett
införlivande av konventionen med den inhemska rätten i ettvart av de nor-
diska länderna, är det ur praktisk synvinkel angeläget att förslag härom tas
upp i Nordiska rådet, t ex i ett medlemsförslag. Då skulle man få en allsidig
debatt. Samtidigt öppnades en möjlighet att diskutera Finlands särställning
i sammanhanget. Det finns behov av att få en politisk genomgång av frågan.

Det är klart att varje nordiskt land har sitt utgångsläge. En första fråga
som tagits upp här gäller i vilken omfattning varje lands nationella konsti-
tution redan innehåller en rättighetskatalog motsvarande den europeiska kon-
ventionens. Om man följer Thor Wilhjalmssons här givna anvisning om in-
korporering av konventionen i den nationella rätten och landet redan har
rättigheter av grundlagskaraktär, uppstår märkliga förhållanden. Om man,
som t ex i Sverige, har en ganska modern rättighetsförteckning av grund-
lagskaraktär på tjugo artiklar, får man vid inkorporering av Europaråds-
konventionen ännu en likartad katalog men av vanlig lags karaktär. Det
måste då finnas någon samordning av de båda katalogerna. I varje enskilt
fall måste ju grundlagsregeln först prövas. Den har ett visst innehåll men
kan möjligen fyllas ut av en konventionsregel. Som Hans Corell sade nyss,
det uppstår problem som inte är så enkla. Det finns här olika lagtekniska
alternativ.

Ser jag till den politiska aspekten är det uppenbart att man i svenska
politiska kretsar inte har velat underkasta sig den suveränitetsinskränkning,
som ett upptagande av konventionen i intern rätt utgör. Sverige motsatte
sig mycket länge att ställa sig under Europarådsdomstolens jurisdiktion. Det
var länge Östen Undén som bestämde. Han satte de svenska suveränitetskra-
ven mycket högt.

Det är här den stora frågan för opinionsbildningen ligger. Skall Sverige
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på detta område driva sina krav om bevarad nationell suveränitet långt och
låta statsmakterna göra vad de vill med de egna medborgarna? Eller skall
Sverige underkasta sig den gemensamma europeiska minimistandarden på
området? I senare fallet får vi också acceptera att Sverige kan hamna i från
nationell synpunkt mindre angenäma situationer. Vi måste i Sverige skapa
en ny inställning på detta område. Man måste godta satsen att det finns in-
gen anledning för ett nordiskt land att avvika från den europeiska minimi-
standarden. Där ligger själva kärnpunkten i Thor Wilhjalmssons förslag.

Man får dock inte underskatta motståndet. På politiskt håll bygger man
delvis sitt motstånd på att, om man följer Thors linje, man därmed godtar
den europeiska domstolens framtida praxis om vilken man ej vet något. Ut-
vecklingen av denna praxis har de senaste 25 åren gått i en riktning som
har varit besvärande för Sverige. Särskilt gäller detta artikel 6 i konventio-
nen med dess krav på möjlighet att få domstolsbehandling för vissa slag
av tvister, som i Sverige avgörs administrativt. Här ligger det stora proble-
met för Sveriges del, som sedan 1634 har en ordning som framkallar svårig-
heter på denna punkt. Myndigheterna vill inte gärna överge en 350-årig tra-
dition för all i stället pröva på ett europeiskt system. Men det är det Sverige
måste göra, om vårt land vill följa med och gå in i den europeiska likformig-
het som det är fråga om.

Sedan hör det till bilden att det i Europarådsorganen är en markant
skillnad mellan Nordeuropa och Syd- och Mellaneuropa vad gäller inställ-
ningen till individens rättigheter. Man kan av Europadomstolens domar se
denna georafiska skillnad. Tag t ex Leandermålet. Där var det en snickare
som blev avskedad från en verkstad belägen på militärt område, därför att
han tillhörde någon kommunistisk sekt. Domstolens franska och italienska
representanter tolkade artikel 13 i konventionen striktare än de fem andra
domarna som var från Norden, England, Tyskland och Turkiet. De förra
ställde högre krav på en effektiv överklagningsmöjlighet än de övriga. Den
franske och den italienske domaren underkände med latinsk logik möjlig-
heten att klaga hos JO och JK som ett effektivt rättsmedel. De enskilda in-
dividerna här uppe i Nordeuropa kommer att leva högt på den sydeuropeis-
ka uppfattningen om vad rätten kräver när konventionens regler skall tol-
kas i aktuella fall. Det finns längre ned i Europa mycket större förståelse
för de enskilda människorna och deras rätt än vad det finns i de skandina-
viska länderna. Där har man lättare att utan vidare finna sig i myndigheter-
nas olika ingripanden.

Här finns en punkt där vi, om vi gör konventionen till inhemsk rätt,
inte kan vara säkra hur utvecklingen kommer att bli. Skall vi då underkasta
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oss denna ordning, när vi vet att vårt eget synsätt inte kan antas bli hund-
raprocentigt godtaget?

Slutligen frågan om vilken verkan ett prejudikatavgörande från Euro-
parådsdomstolen får för den nationella rätten. Det av finns nu ingen rätts-
grund för att i Sverige följa Europarådsdomstolens dom annat än i det sär-
skilda fall, som domen gäller. För alla som är i motsvarande belägenhet
men som inte har klagat gäller ej domen. Det är klart att saken kommer
i ett annat läge, om konventionen blir svensk inhemsk rätt. Då blir ju kon-
ventionen rättsgrund också i Sverige. Ett stort problem är nu att Sverige
inte accepterar principen att man kan skicka fram endast ett fåtal fall be-
träffande en viss lagstiftning till bedömning av europarådsorganen och låta
domstolens beslut i dessa fall bli avgörande för övriga likartade fall. I stället
måste alla offren för en viss dubiös lagregel ställa upp i Strasbourg, ty det
är bara de som har klagat som får gottgörelse, om det visar sig att ett brott
mot konventionen föreligger. Inställningen hos de svenska makthavande är
att man inte tillåter pilotfall som vägledande avgöranden.

Därför har nu i Sverige tiotusentals försäkringstagare för säkerhets skull
till Europarådskommissionen skickat in sina klagomål mot den engångsskatt
som drabbare försäkringssparandet i december 1988. Om de klagande skulle
få framgång vilket inte är helt uteslutet — det är svårt att exakt bedöma
möjligheterna — blir staten ansvarig för att de miljarder som inbetalats i
pensionsskatt blir återbetalade till den som klagat i rätt tid. Det är en gans-
ka viktig fråga för kommissionen och domstolen för deras ställning och deras
sätt att verka, att de skall kunna ta fram ett pilotfall och avgöra detta och
att den förpliktade staten sedan själv makt tillämpar domen på alla fall av
samma slag. De klagande skall inte behöva fylla hela Europarådets bygg-
nad i Strasbourg med sina helt likartade klagomål och framtvinga beslut
i varje särskill fall för att betvinga en tredskande stats motstånd.

Jag skulle vilja sluta med att understryka den synpunkten att det är vik-
tigt att de här frågorna går ut och leder till en bred debatt. Det har skett
i Sverige i viss mån. Frågor om nationella personregister är t. ex en typ av
spörsmål som diskuteras i Sverige. Tyvärr är det dock så att den svenska
grundlagens rättighetsregler är i stort sett okända och föga åberopade. Det
är inte sunt att man kommer dragande med sina bekymmer i första hand
till Europarådet i Strasbourg. Dess organ skall vara en sista resurs som ej
anlitas innan man har prövat de möjligheter som den inhemska rätten ger.
Nu är det i Sverige tvärtom, Europarådskonventionen åberopas innan man
prövat vad den svenska grundlagens rättighetsregler innebär i det aktuella
fallet.
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Professor STIG STRÖNHOLM, Sverige:

Jag begärde ordet för att peka på några ganska smala tekniska övervä-
ganden. Helt allmänt vill jag först mycket kraftigt stödja idén om ett ökat
medvetande om våra folkrättsliga förpliktelser. Många har redan gjort det,
både kompetent och vältaligt. Jag tror emellertid att det är viktigt att man
ser saken i ett historiskt perspektiv. Det är otvivelaktigt ett slags orättvisa
när de nordiska staterna och kanske inte minst den stora lillebrodern har
hamnat på de anklagades bänk. Det förhåller sig ju så att de nordiska sta-
terna gick in i konventionerna i mitten på 1950-talet i den lugna förvissnin-
gen om att tillhöra de få anständiga staterna på det här området. Och så
förhöll det sig också i huvudsak. Det vore orättvist att säga något annat.
Vad som har hänt sedan är ju att den internationella standarden har utveck-
lats och hämtat sina mönster från andra rättsystem. Den rättsliga prövning
som fanns hos administrationen i de nordiska länderna — och det gäller
kanske framför allt Sverige — håller inte längre fullt ut måtten med den
standarden. Den historiska orättvisan är att vi som i århundraden har haft
en ganska anständig besvärsmöjlighet nu faktiskt på områden, där de flesta
andra länder inte hade någonting alls plötsligt blivit omoderna. Det är nå-
gonting man får lov att acceptera. Den historiska utvecklingen har gått den
vägen. Man bör vidare inte glömma att de myndigheter som i det svenska
systemet tillerkändes judiciella funktioner också har förändrats. De består
i dag i icke ringa omfattning av så kallade lekmannastyrelser med politiker.
Det är inte längre fråga om en ämbetsmannamässig rättstillämpning, och
även rättskällorna har ändrats. Om man skall vara ärlig, så har det skett
förändringar som är av den karaktär att vi har anledning att göra en själv-
prövande och tyvärr litet tekniskt påkostande översyn.

Den tekniska synpunkt som jag skulle vilja anlägga är att jag tror att
hur besvärligt det än är att hantera de internationella rättskällorna, finns
det dock en ganska massiv kontinental erfarenhet av det i dag. Den tyska
domarkåren är, tror jag, kvalitativt inte mer högstående än den skandina-
viska. I Västtyskland har man nu sedan 1949 eller 50-talets början parallellt
hanterat en mycket sakrik grundlag och en direkt gällande europarådskon-
vention. Och det har gått. Naturligtvis händer olyckshändelser. Men man
har i detta stora rättssystem varit beredd att betala vad det kostar. Det tror
jag kan vara ett memento.

Vidare har de argument som har att göra med rättskällornas karaktär
och förarbetenas obefintlighet mindre och mindre tyngd i dag. Interna svens-
ka förarbeten är inte i dag inte vad de var för trettio år sedan. De är mindre
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omsorgsfullt utarbetade i många fall, och det är för övrigt ideologiskt myc-
ket tveksamt hur lyckligt det är att man stöder sig så kraftigt på förarbeten
som man har vant sig vid i svensk rätt.

Även om man delar insikten om de tekniska svårigheterna, är det vikti-
ga här att man helt enkelt börjar ett långsiktigt arbete med tyngdpunkten
på upplysningsfunktionerna. Man måste ha tålamod.

En selektiv inkorporering av internationella dokument vore enligt min
mening olycklig. Hur pragmatiskt rimligt det än kan te sig att plocka ut de
viktigaste, vore det ur folkrättslig synpunkt ytterligt betänkligt om man så
att säga gav rangordning åt sina internationella förpliktelser. Vill man göra
en inkorporering, får man nog göra den principiell och generell. Jag tror
att det är oerhört viktigt, det är ett moraliskt ansvar för jurister att efter-
sträva en rimlig lösning. Om inte vi är någorlunda överens om det, kommer
politikerna aldrig att välja en sådan lösning. De väljer alltid det bekvämas-
te. Vad som bör hända är väl att juristopinionen »sätter sig» på ett lidelse-
fritt och förnuftigt sätt. När det är gjort, kan man börja påverka politiker
med en helt annan tyngd. Det anser jag att vi har en moralisk förpliktelse
att göra.

Yngre forskaren MARTIN SCHEININ, Finland:

Min utgångspunkt är det faktum att Finland har inkorporerat FN-
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter genom lag till en
del av interna rättsordningen. Vad betyder detta — och vad kunde det be-
tyda?

I nuvarande läge är svaret oklart. Enligt inkorporeringslagen gäller trak-
tatens bestämmelser i Finland som intern lag. Själva inkorporeringslagen
säger ingenting annat. Den är med andra ord en materiellt tom blankettlag.
Man kunde alltså tala om inkorporering, fast vanligen talar vi i Finland om
transformering därför att själva konventionstexten är inte en del av rätts-
ordningen som konventionstext. Det är inkorporeringslagen som säger att
konventionen har kraft av lag som en del av finländsk lagstiftning. Men
ändå slutsatsen är att själva konventionen är i lagboken och kan hänvisas
via inkorporeringslagen.

Vissa internationella traktater har reell betydelse i finsk domstolspra-
xis. Det finns rätt många beslut i vilka de högsta domstolarna har tillämpat
till exempel skatt- och tulltraktaternas bestämmelser. Dessa traktater har
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inkorporerats på samma sätt som konventionen om medborgerliga och po-
litiska rättigheter.

Inom statsförfattningsrättslig litteratur har flera forskare erkänt direkt
tillämpbarhet åt konventionen. Konventionen själv är skriven så att män-
niskorättsbestämmelsernas addressat är individen och bestämmelserna är
också annors så precisa att konventionen kan erkännas s.k. self-executing
karaktär. Jag hänvisar speciellt till artikel 2 avsnitt 3 där konventionssta-
terna förpliktat sig att säkerställa interna rättssäkerhetsgarantier för kon-
ventionens bestämmelser.

Men problemet är att det finns ingen domstolspraxis om direkt tillämp-
ning. Detta faktum beror efter min mening åtminstone delvis på det att dom-
stolarna har varit ovilliga att tillämpa även grundrättighetsbestämmelserna
i vår egen regeringsform. Det skulle efter min mening vara önskvärt att fin-
ländska jurister skulle hänvisa till konventionen och att domstolarna och
andra myndigheter skulle tillämpa konventionsbestämmelserna.

För det första skulle det vara fråga om tolkning av intern lagstiftning
i en människorättsvänlig anda. Detta är möjligt även i de andra nordiska
länderna som inte har inkorporerat själva konventionstexterna. Men för det
andra skulle det uppkomma även klara konfliktsituationer där interna la-
gen och konventionen kan inte tillämpas samtidigt. Finska domstolar har
inte rätt att förklara en lag att stå i strid med grundlag. Men ingenting för-
bjuder domstolarna att välja mellan två lagbestämmelser som står i konflikt
med varandra. I själva verket är detta en del av domstolarnas vardag. Val
av lagbestämmelse som skall tillämpas i ett konkret fall är en allmän tolk-
ningsfråga.

Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna har inte
grundlagsstatus i Finland. Den har alltså ingen lex superior -status över andra
lagar. Detta leder till att konflikterna borde lösas genom att tillämpa lex
posterior och lex specialis-reglerna samt en rad andra argument. Jag går
inte till frågan vad dessa andra argument kunde vara, men ett argument
för att i en konfliktsituation välja konventionsbestämmelsen i stället för den
andra lagbestämmelsen är att om konventionsbestämmelsen sätts i sidan blir
Finlands stat skyldig till brott mot sin internationella förpliktelse. Staten
är ansvarig också för domstolarnas beslut. Enligt min mening kan detta prob-
lem lösas på följande sätt. I Finland har högsta domstolen, högsta förvalt-
ningsdomstolen, jusititeombudsmannen och justitiekanslern rätt att göra lag-
beredningsförslag åt regeringen. Om till exempel högsta förvaltningsdoms-
tolen är av uppfattningen, att i en verklig konfliktsituation interna mate-
riella lagen skall på grund av till exempel lex posterior-regeln tagas till grund
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för beslutet och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
skall åsidosättas, är enda utvägen jag kan se, att domstolen på samma gång
gör ett lagberedningsförslag åt regeringen — möjligen med retroaktiv verkan.
Detta är en utväg att undvika brott mot statens internationella förpliktelser.

Här kommer vi till en aspekt av konventionens betydelse i lagstiftningsp-
raxisen. I detta sammanhang är det inte möjligt att gå till andra aspekter.

Departementsrådet GÖRAN REGNER, Sverige:

Jag skulle vilja i all korthet beröra de problem som kan ligga i metoden
med inkorporering vilken blivit något av en huvudfråga här i dag. Man har
brottats med den problemställningen i fjorton år i lagstiftningsarbetet i Sve-
rige. Jag skall inte börja från början utan från slutet genom att redovisa
vad vi håller på med just nu i justitiedepartementet, nämligen ett förslag
om att införa en möjlighet till domstolsprövning av förvaltningsbeslut som
annars inte kommer under sådan prövning. Att skapa en möjlighet att kla-
ga bland annat på regeringens beslut i förvaltningsärenden till regeringsrät-
ten är något nytt i Sverige. Men det är en konsekvens av den rättsutveckling
som varit i Strasbourg. När vi nu håller på med detta visar det sig inte så
lätt att omsätta artikel 6 till svensk rätt. Det talas i artikeln om civila rättig-
heter. Från början trodde man det var civilrätten i traditionell mening som
avses. Jag tror att det nu finns domstolsprövning i minst 99 % av de fall
som kan betecknas som civilrättsliga rättigheter. Men utvecklingen i Stras-
bourg har medfört att med civila rättigheter avses också en hel del av det
som vi betecknar som betungande offentligrättsliga regleringar t.ex. i fråga
om rätten att driva bensinstation och läkares rättigheter att fortsätta som
läkare osv. När vi skall försöka omforma detta i svensk lagstiftning har vi
fått ta med hela den betungande offentligrättsliga lagstiftningen. Det är ett
vidsträckt område och för att då inte regeringsrätten skall behöva utökas
i orimlig utsträckning, måste man göra undantag. Det finns också andra
skäl att göra sådana. Ta till exempel utlänningslagstiftningen. Faller den
inom området för de civila rättigheterna eller inte. Om man är verksam som
utlänning i Sverige och inte får vistas längre i landet, så påverkar rätten att
vistas i landet hans civila rättigheter om man detta begrepp en mycket vid-
sträckt inebörd. Det är en praktisk fråga, om regeringsrätten kan behandla
alla de utlänningsärenden som skulle föras dit. Jag skall ta ett politiskt exem-
pel: rätten att tillverka och exportera krigsmateriel, ett aktuellt ämne i Sve-
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rige. Det är en civil rättighet som man kan tycka borde underkastas dom-
stolsprövning. Skall man kunna klaga på regeringens beslut att vägra krigs-
materielexport till ett krigförande land till regeringsrätten? Är det en lämp-
lig fråga för domstolsprövning?

Ungefär samma problem dyker upp om man försöker omforma artikel
13 till intern rätt.

Det är så som föregående talare nämnt: rättigheterna enligt europakon-
ventionen har varit föremål för lagstiftarens intresse i Sverige när vi gjorde
vår rättighetskatalog i andra kapitlet i regeringsformen. Då gicks de rättig-
heterna igenom för att man skulle se om de kunde omsättas till svenska rätts-
regler. Och det försökte man göra så gott som göras kunde. Problemet med
dessa rättigheter är att de delvis är allmänt hållna, t.ex. skyddet av privatli-
vet. Jag gav förut ett annat exempel i artikel 6. Den typen av »luddiga»
rättsregler har man försökt undvika eftersom Sverige har en mycket omfat-
tande lagprövningsrätt som skall utövas av varje myndighet och även av
privata organ som utövar offentlig makt. Dessa har rätt och skyldighet att
pröva lagars förenlighet med grundlagarna, och de skulle väl i konsekvens
därmed får rätt att pröva förenligheten med inkorporerade artiklar. Jag anser
också att de regler som skall garantera rättssäkerheten i ett rättsligt förfa-
rande inte kan inkorporeras utan vidare. Man kan i varje fall inte bara till
svensk rätt överföra en regel som säger att man har rätt till domstolspröv-
ning av ett visst förhållande. Man måste skapa också regler som talar om
hur det skall gå till i domstolen för annars blir domstolarna utan ledning
för hur de skall agera. Kanske är det annorlunda i de andra länderna.

Jag menar sammanfattningsvis att tanken på att inkorporera europa-
konventionen med svensk rätt inte är särskilt realistisk.

Advokat LEO R. HERTZBERG, Finland:

Såsom tidigare nämnts har vi här i Finland äntligen fått i gång en debatt
om anslutning till Europa rådet. Debatten har varit lätt förbryllande. Ett
för debatten nytt och väsentligt argument har kommit fram i referatet i dag.
Europa domstolen har beskyllts för tandlöshet. Man har åberopat de av-
göranden som fälldes i fråga om de västtyska lärare som blivit utsatta för
Berufsverbot. I referatet i dag fick vi höra att Europa konventionen omöj-
liggjorde en prövning av lärarnas situation. Den kunskapen kommer — hop-
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pas jag — att göra debatten hos oss blir litet sakligare. Avgörandet i Be-
rufsverbot-fallen får inte mera påverka debatten. Det är att hoppas att vi
skall få en fördomsfri debatt om vilken situationen vore om Finland skulle
ansluta sig till Europa rådet. Jag vill betona möjligheten att beträffande nå-
gon enskild punkt i konventionen göra förbehåll ifall vi inte anser oss be-
redda i full utsträckning gå med i systemet.

I dag har debatten här i salen till stor del gällt vilken verkan konven-
tionsreglerna har i förhållande till nationell lagstiftning. Hos oss i Finland
gäller diskussionen självfallet vilken betydelse FN konventionen har. Ock-
så hos oss tycks det finnas olika åsikter. En del menar i likhet med mig att
FN konventionens stadganden är en del av vår lagstiftning och därför skall
tillämpas sprecis på samma sätt som varje lag bör tillämpas. Andra förfal-
ler enligt förebild från de övriga nordiska länderna utgå ifrån att vår riks-
dags beslut som tillkommit i samma ordning som lagstiftning i allmänhet
mer eller mindre skall uppfattas som en programförklaring som inte för-
pliktar tjänstemän till någonting. Jag har svårt att inse hur man kan argu-
mentera att riksdagen fattar ett beslut i lagstiftningsordning som inte har
lagstiftningseffekt. FN konventionen har varit i kraft hos oss sedan 1976.
Genomslagskraften har varit något dålig. Man kan visserligen hitta kon-
ventionstexten i lagboken, men man hittar den inte där man skulle förmo-
da, utan den finns väl undangömd bland reglerna om utrikesförvaltning där
man kan läsa hur diplomaternas speciella löneförmåner skall beräknas och
där avtal med grannländerna om fiske och flottning finns uppräknade. Int-
ressantast är konventionen ur straffprocessuell synpunkt. Ifall norrmännen
lyckas få in konventionstexten i lagboken får man uttrycka förhoppningar
att den skulle placeras på ett bättre sätt än vad som är fallet i vår lagbok.

Då det sedan gäller ny lagstiftning som har tillkommit under sedan 1976
bör man konstatera att FN konventionens innehåll i vissa fall lämnats obe-
aktad. Då vi fick en ny lagstiftning om disciplinär bestraffning i militären,
infördes inte besvärsrätt för den som blir ådömd arreststraff. FN konven-
tionen bygger på principen att den som ådöms frihetsstraff skall ha möjlig-
het besvära sig. I samband med lagstiftningen om tvångsmedel i brottmål
var FN konventionens normer också föremål för debatt och då i synnerhet
i fråga om anhållningstiden. I regeringspropositionen meddelades det att
de nya reglerna om den något förkortade maximala anhållningstiden inne-
bär att vi får en lagstiftning som är i enlighet med FN konventionen och
att vi alltså kan stryka det förbehåll som på den punkten gjordes. I riksda-
gen uppstod en viss debatt om problemet och en viss osäkerhet. Grundlags-
utskottet var skeptiskt till regeringens tolking och i riksdagen ändrades re-
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geringspropositionen så att anhållningstiden förkortades med ett dygn. Nu
ankommer det på regeringen att ta ställning till om förbehållet skall kunna
strykas eller inte. Om detta förefaller det att förefinnas en avsevärd osä-
kerhet. Blev anhållningstiden — maximalt 18 dygn — kanske fortfarande
för lång?

Då det sedan gäller de lagtillämpande myndigheterna så får jag konsta-
tera att varken högsta domstolen, justitiekansler eller justitieombudsman,
vad jag känner till, i ett enda avgörande har åberopat FN konventionens
innehåll. Detta är beklagligt. Det finns ett antal mål och ärenden i vilka part
åberopat FN konventionens regler. Det finns, enligt vad jag uppfattat, en
hel del avgöranden där man skulle ha kunnat komma till en annan lösning
om man hade låtit sig vägledas av innehållet i konventionen. Ett sätt att
försöka se hur överrätterna argumenterar är att ta del av föredragandens
promemoria. Jag har märkt att om man åberopat konventionen som nämns
detta visserligen i promemorian, men närmast som en kuriusum och inte
som ett lagstadgande som borde efterlevas.

Beträffande klagomålen som kan framställas hos kommitté för de mänsk-
liga rättigheterna i Geneve får jag framhålla följande: Klagomålen stöter
på avsevärda praktiska svårigheter därför att det material som finns, kan
vara mycket varierande till sitt omfång. Ibland kan klagomålet gälla ett en-
kelt beslut. Det finns bara några enstaka handlingar. Då är det lätt och bil-
ligt att översätta hela materialet till engelska. Men den finns situationer där
basmaterialet är väldigt omfattande. Då är det nödvändigt att på något sätt
komprimera materialet. En koncentration är nödvändig dels av kostnads-
synpunkt och dels därför att det är omöjligt att tänka sig att ett internatio-
nellt organ skulle sitta och läsa genom flere tusen sidor för att hitta svaret
på en fråga. I denna situation bör klaganden försöka konkretisera fakta
så mycket som möjligt och göra frågeställningen klar och enkel. I gengäld
har man rätt att vänta sig att statens inställning då de svaromål ges skulle
vara en annan än den nu synes vara. Jag förstår att om man klagar över
förhållandena i ett land där de mänskliga rättigheterna systematiskt för-
trampas att vederbörande stat nöjer sig med att kort och konsist bestrida
att någon kränkning skulle ha inträffat. Men jag anser att man av dem som
för statens räkning avger svaromål i våra nordiska länder, bör förutsätta
att den statliga tjänstemannen som avger svaromålet sätter sig in i hand-
lingarna och verkligen tar del av vilka fakta är. Det minsta man kan förutsät-
ta är att åtminstone faktafrågan eller vad som har hänt blir klarlagt, så att
man inte behöver framställa bevisning om fakta inför de internationella or-
ganen.
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Sameombudsmannen TOMAS CRAMÉR, Sverige:

Ambassadören Hans Corell, som är min motpart såväl i Geneve som
i Strasbourg, förde på tal massaktionerna i Strasbourg mot Sverige som part
i fråga om dels engångsskatten på pensionskapitalet och dels inskränkning-
en av den privata fiskerätten och menade att det var viktigt att alla som
ville ha ändring på ett svenskt beslut i högsta instans själva personligen måste
gå till Strasbourg/Geneve och menade att professor Frowein vid en konfe-
rens i Svea Hovrätts Stora Rum för några år sedan i detta sammanhang ci-
terat den kända latinska sentensen Jura data sunt vigilantibus et non dor-
mientibus. Jag vill då erinra om att jag vid detta tillfälle i Svea Hovrätt fram-
förde att även om man befinner sig bland vigilantes är det likväl en tung
väg att vandra eftersom lagar kan åsidosättas av Högsta Domstolen endast
vid uppenbara fall enligt 11: 14 R.F. och ett votum av justitierådet Bertil
Bengtsson i Skattefjällsmålet 1981 visar, att det ej existerar några uppenba-
ra fall. Det är alltså ganska mycket begärt av en enskild part i Sverige, att
parten skall bekosta en rättegång i tre inhemska instanser, säker på att ej
få rätt på grund av 11: 14, och alltså med siktet enbart inställt på Stras-
bourg. På det sättet blir ju Strasbourg i praktiken en fjärde instans, och
detta strider ju mot Europakonventionens system. Om det är så, att riksda-
gen antagit en rättighetskatalog under stor enighet, är det väl ej för mycket
begärt, att en domstol skall få pröva denna fråga i dess fulla vidd utan att
vara inskränkt till uppenbara fall. Det är ju i själva verket endast riksda-
gens manifesterade högsta vilja i grundlagsbeslutet som blir exigibel genom
domstolsbeslutet. Här behövs nog en författningsdomstol, ty min erfaren-
het är från åtskilliga lagstiftningsärenden, att lagrådet närmast hunsas av
rättschefer och statssekreterare i departementen och att det är mycket svårt
för en part att komma till tals inför lagrådet ens med skriftlig argumentati-
on. JK har ibland framhållit i remissyttrande att JK:s erfarenhet som part
(för kronan) ger eller bör ge JK:s remissyttranden en särskild tyngd. Det
är även här viktigt vid denna konferens att erfarenheter som part tillvarata-
ges och att ombud för enskilda parter behandlas i full jämlikhet med sta-
tens ombud, så att den senare ej tillägges någon extra auktoritet. — Man
klagar vid denna konferens över att folkrätten försummas vid rättstillämp-
ningen i våra länder internt. Vid denna session har man kanske förbigått
att samerätten genom rättsfall om Altevatn 1968, om Altaälv, även det i
Norge, och om Skattefjällen i Sverige 1981 belyser folkrätten liksom betän-
kande NOU 1984: 18 och SOU 1986: 36. I det förstnämnda betänkandet
har professor Carsten Smith spelat en ledande roll och det svenska betan-
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kandet är närmast en blek avglans av det norska. Synnerligen viktiga är också
uttalanden gjorda i samband med det nyligen fattade stortingsbeslutet om
sameting där den norska liberala transformationsläran i Carsten Smiths tapp-
ning fått gehör. — I politiken bestäms samefrågor av 51 som överröstar
49 av hundra där samerna ej är med. Intet riksdagsmandat är ens beroende
av samiska röster. Man kan alltså ej rätteligen hänvisa samerna till möjlig-
heten att kräva en ny lag medan de skulle vara skyldiga att rätta sig efter
den gällande lagen, vilken dessutom för Sveriges del 1971 baserades på »lapp-
privilegium», en konstruktion som är bortdömd av Högsta Domstolen 1981
till förmån för det civilrättsliga begreppet urminneshävd.

Avslutningsvis vill jag till den här närvarande inledaren, diskriminerings-
ombudsmannen Peter Nobel överlämna ett yttrande den 11 augusti 1987 i
samerättsutredningen. Sat sapienti. Yttrandet innehåller grund väsentliga
obvservationer beträffande samebefolkningens struktur och småsamernas
övervikt över den numerärt mycket lilla renskötargruppen, vidare ofören-
ligheten mellan urminneshävd för samerna, som Högsta Domstolen fast-
ställt 1981 i Sveriges största civilmål, och »lapprivilegium», ett falsarium
varpå 1928—1971 års lag bygger. Detta falsarium är alltså utdömt av Högsta
Domstolen.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering PETER NOBEL, Sverige:

Bara en liten sak! Låt oss som jurister driva den här frågan som jurister
och som en fråga om rättskultur. Låt oss försöka se till att det inte blir poli-
tik av detta. Det ligger ju nära till hands att en borgerlig opposition i ett
land med socialdemokratisk regering driver de här frågorna som slagträn
mot regeringen och att en socialdemokratisk opposition i ett land med bor-
gerlig regering gör det tvärtom. Men det är alltså inte en borgerlig eller en
socialdemokratisk angelägenhet utan en fråga om rättskultur.

Referenten, højesteretsdommer THOR VILHJÁLMSSON, Island:

Jeg vil begynde med at takke alle, som har deltaget i debatten. Der er
kun tid til at omtale 3 punkter.
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For det første er det spørgsmålet om indkorporering af menneskerettig-
hedskonventionerne. Som jeg ser det, er det netop ikke således, at vi skal
inkorporere alle de traktater, som vi har ratificeret. Vi står nu overfor den
situation, at udviklingen, specielt i Strasbourg men også i en vis udstræk-
ning i FN, er nået frem til et punkt, hvor der må gøres noget for at få men-
neskerettighedsbestemmelserne lovfæstet som intern nordisk ret. Argumen-
terne herfor vil jeg ikke gentage. Der er givetvis mange vanskeligheder. F.eks.
er det ganske rigtigt, at Art. 6 i Europakonventionen er noget fremmed for
nordisk retstænkning. Mit svar herpå er enkelt: Hvis det ikke er realistisk,
at vi nu inkorporerer konventionen i nordisk ret, hvorfor var det så realis-
tisk i sin tid at ratificere den? Det som nu i 1987 står i Art. 6 er det samme,
som det der stod skrevet i 1950. Skønt der er sket en udvikling på grund
af kommissionens rapporter og dommene afsagt af domstolen i Strasbourg,
kan det ikke ændre noget, idet det ifølge konventionen er den opgave, som
disse institutioner har fået: at undersøge klager og afsige domme vedrøren-
de de rettigheder, der er sikret ved denne konvention.

For det andet vil jeg nævne det punkt, som ambassadør Corell kom ind
på om Strasbourg-domstolens fortolkning af Europakonventionen. Konven-
tionen, der nu er 37 år gammel, fortolkes ganske rigtigt på en »dynamisk»
måde. Dette ses af de domme, der er blevet nævnt om Art. 6, men måske
endnu klarere i dommen i den nord-irske Dudgeon sag, hvor det blev hæv-
det, at den almindelige opfattelse, hvad angår homoseksuelle forhold, har
forandret sig i de fleste af Europarådets medlemslande med undtagelse ai
Nord-Irland. Domstolen fandt, at de nord-irske regler ikke var nødvendige
i et demokratiskt samfund og kom til det resultat, at der forelå et konventi-
onsbrud på det relevante tidspunkt.

Det tredje og vigtigste punkt, som jeg vil nævne, blev omtalt både af
Corell og Ulf Brunfelter her i dag. Jeg vil dog ikke specielt omtale dommen
i den svenske Sporrong og Lönnroth sag, men vil stille spørgsmålet mere
almindeligt: Hvad betyder dommene fra Strasbourg? De gælder kun rets-
forholdet direkte mellem klageren og en stat. De vedrører kun de fakta, kla-
gen omfatter, og de er ikke eksigible. Dette synes at være helt klart og er
ganske ligetil for os alle. Men det er dog således, at jeg ikke kan forstå,
hvorledes man kan standse herved. Hvis Europakonventionen skal opfylde
sin opgave, må det betyde, at en dom fra Strasbourg må gives en videre
betydning. Et system, som det der opstilles med konventionen, er ellers af
ringe værdi. Det må f.eks. betyde, at hvis det slås fast i Strasbourg, at det
strider imod Art. 6 i konventionen, at der i et land ikke gives adgang til
domstolene for at få visse forvaltningsakter prøvet, så må der gøres noget
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for at ændre denne situation. Det kan ikke anses for tilfredsstillende, at kun
den enkelte klager får sin sag afgjort på ny eller får erstatning.

Tak igen for denne debat.

Debattledaren, hæstaréttardómari ÅRMANN SNÆVARR, Island:

Oprindelig havde jeg tænkt mig at sammenfatte diskussionen her i dag,
men tiden tillader det ikke, idet vi nu af tidsmæssige grunde må afslutte
mødet. Som forventet har diskussionen koncentreret sig meget om proble-
merne vedrørende indkorporering af konventionerne i den interne ret. Her-
ved har der vist sig at være enighed om målet, men der har været en omfat-
tende diskussion om selve indkorporeringsprocessen. Jeg synes, at vi her
i dag har fået en værdifuld analyse af netop denne proces, hvilket vil være
af stor betydning såvel teoretisk som praktisk ved den fremtidige behand-
ling af disse problemer.

Det er en fornøjelse for mig at kunne konstatere, at der har været stor
interesse for dette emne her i dag. Der har været over 200 tilhørere, og en
del af disse har deltaget i diskussionen.

Til sidst vil jeg takke jer alle sammen for dette fornøjelige og gavnlige
møde. En speciel tak retter jeg til referenterne, som ved deres vigtige udred-
ninger har givet os et nyttigt og godt grundlag for diskussionen her i dag.
Jeg takker også alle dem der har deltaget i diskussionen og herved beriget
behandlingen af dette vigtige og interessante emne.

Tak for idag. Mødet er afsluttet.


