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Menneskerettighetene springer ut av meget få og generelt formulerte prinsipper.
De praktiseres på nær sagt alle samfunnsområder, som begrensninger på myn-
dighetsutøvelse, herunder lovgivning. De interessene som konvensjonen skal
beskytte, må stadig avveies mot andre, legitime interesser. Slike avveininger, når
de er generelle, er tradisjonelt lovgivningsoppgaver, som i dag i atskillig grad
gjennom inkorporasjon av EMK er overført til domstoler. Potensialet for retts-
avgjørelser som underkjenner verdipregede lovgivervalg er, tross EMDs brede
praksis, stort. 

1 Innledning – Maktutredninger

Etter i flere årtier å ha vært lite påaktet, har virkningen av menneskerettighetene
de siste årene blitt et hett debattema. Debatten ble først intensivert i det juridis-
ke miljø, men har (i alle fall i Norge) spredt seg til politiske og samfunnsviten-
skapelige miljøer. Fra stort sett kun å utgjøre en avskjermet avdeling innen jus-
sen, som med visse unntak (særlig bør nevnes straffeprosess) ikke hadde ve-
sentlig betydning for det praktiske, politiske liv og for rettslivet, har menneske-
rettighetene i løpet av forbausende få år utviklet seg til å bli et rettsfelt av be-
tydning for nær sagt ethvert samfunnsområde og med implikasjoner for mange
andre rettsfelt. Overraskelsene har vært mange, etter hvert som Den europeiske
menneskerettsdomstol (EMD) stadig har utvidet anvendelsesområdet for Den
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og dens protokoller, bl.a. under
utøvelse av en erklært dynamisk doktrine. Liknende trekk kan finnes på EU-ret-
tens område,1 selv om det er meget å si om forskjeller og likheter mellom disse
to rettsområdene. 

Menneskerettighetenes virkninger har inngått i en nokså parallell og stadig
mer intens debatt om „rettsliggjøringen“ av samfunnene. Dette temaet – retts-
liggjøring – er igjen en del av en enda bredere debatt om fordelingen av makten
i samfunnet, og i særdeleshet hvordan demokratiet utvikler seg. Om disse spørs-

1 For Norges del gjennom EØS-retten.



målene har det nylig i Danmark og i Norge vært gjennomført „maktutrednin-
ger“, under uavhengig forskningsledelse. Den danske utredningen resulterte
blant meget annet i en publikasjon „Menneskerettigheder og magtfordeling –
Domstolskontrol med politiske prioriteringer“.2 Konklusjonene er atskillig
mindre kritiske til utviklingen av menneskerettighetene og folkestyrets kår enn
hva man finner i den norske utredningen. Sluttrapporten fra den norske makt-
og demokratiutredningen forelå i NOU 2003:19.3 Hovedkonklusjonen der –
trukket ut fra langt videre premisser enn bare juss – er alarmerende:

„Den mest sentrale endringen av maktforholdene i Norge er at demokratiet
i grunnbetydningen folkestyre – et formelt beslutningssystem gjennom fler-
tallsvalg og folkevalgte organer – er i tilbakegang. Folkestyret som regje-
ringsform er i forvitring snarere enn omforming.“ (kap 13.1)

Utredningsgruppen4 pekte på at inkorporering av menneskerettsregler og EU-
regler leder til at internasjonale rettsinstanser har øverste tolkingsmyndighet for
regler og prinsipper som stadig får bredere anvendelse. Gruppen uttalte under
tittelen „Rettsorganene overtar politikken“:

„Domstolene og andre rettslige organer øker sin beslutningskompetanse på
bekostning av politikk og forvaltning. Rettsliggjøring innebærer at rettsor-
ganene får økende betydning på bekostning av folkevalgt myndighet, og at
skillet mellom lovgivning og lovanvendelse blir visket ut. Det norske retts-
vesenet er også preget av en omfattende internasjonalisering, der EUs re-
gelverk og internasjonale konvensjoner gjøres bindende for norsk lov.“
(kap 6)

Om (de forskjellige) domstolenes maktpolitiske stilling på bekostning av lovgi-
veren het det:

„… Maktpolitisk betyr dette både at norske domstoler har styrket sin posi-
sjon i forhold til politiske organer og at domsmakt flyttes fra nasjonale til
internasjonale rettsinstanser. Dermed er lovgivningsmakten – Stortinget –
svekket i to retninger. Dette er myndighetsforskyvninger som Stortinget selv
aktivt har medvirket til.“ (pkt 6.3)
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3 Ved Østerud, Engelstad, Meyer, Selle og Skjeie; august 2003.
4 To av medlemmene (de to kvinnene) stilte seg ikke bak de uttalelsene som her siteres.



Utredningen utfordret mange, særlig dem som tradisjonelt er varme og prinsipi-
elle tilhengere av internasjonale konvensjoners gjennomslag i norsk rett, og
kanskje i særlig grad på menneskerettsområdet. Regjeringen har fremlagt mel-
ding for Stortinget5 som nok til en viss grad avdemper utredernes konklusjoner
på dette punktet. Meldingen er prinsipielt lagt opp (også) når det gjelder forhol-
det mellom den lovgivende og den dømmende makt. 

Temaet – om lovgiverens råderom er blitt for snevert – er et rettspolitisk
spørsmål. Spørsmålet er i hvilken grad man bør ha rettsregler som legger be-
grensninger på flertallets myndighet til å binde mindretallet. De fleste forstår
begrepet demokrati slik at det innbefatter regler som beskytter minoriteter, altså
mot visse tiltak som flertallet kunne tenkes å vedta med grunnlag i demokrati-
begrepets kjerne: Flertallets rett til å bestemme.6 Diskusjonen dreier seg ikke
om man skal ha effektive regler som verner mindretallet, men hvilken utstrek-
ning reglene skal ha. 

Effektive begrensninger krever som kjent håndhevelse utøvet av organer
hvis avgjørelser binder flertallet, dvs. domstoler. Menneskerettsområdet i Euro-
pa er unikt ved at et effektivt domstolssystem, som inkluderer en internasjonal
domstol overordnet de nasjonale, har myndighet til å håndheve begrensningene
– og dermed beskytte individenes rettigheter – med bindende virkning. Domsto-
lene overprøver de valg som lovgivende organer på vegne av folkeflertallet har
vedtatt. Menneskerettighetene, som skrevne regler, er i det vesentlige for lengst
vedtatt. Men, som jeg allerede har antydet, betyr det langt fra at reglene ikke
endres. Lovgiverne i nasjonalstatene medvirker imidlertid i svært liten grad ved
utviklingen av reglene. Ser man bort fra nye konvensjoner og protokoller på
visse avgrensede områder, har domstolene overtatt oppgaven å utvikle reglene;
en oppgave som et stykke på vei etter tradisjonell tenking ikke tilligger den
dømmende makt. 

Nedenfor vil jeg først (under pkt 2) i lys av EMK-reglenes egenart drøfte
nærmere hensyn for og mot en fortsatt dynamisk og rettsutviklende linje fra
EMDs side. En slik linje går per definisjon på bekostning av lovgivere og møter
betenkeligheter for så vidt gjelder demokratienes kår. Under det andre hoved-
punktet (pkt 3) diskuterer jeg spørsmålet om hvordan nasjonale domstoler bør
tilnærme seg EMK-reglene. 
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står i motstrid til hverandre. Dette kan gjøre diskusjoner om demokrati og mindretallsvern vanske-
ligere å føre enn de burde være.



2 Det internasjonale planet – EMDs praksis

Det klassiske skillet mellom lovgivende og dømmende virksomheter er som
kjent ikke et stringent skille i praksis. I alle rettssystemer har man i større eller
mindre grad innslag av domstolsskapt rett. Likevel dreier det som om et idé-
messig viktig skille. Demokrati i betydningen folkestyre hviler på idéen om at
lovgivning krever legitimt grunnlag, og at de som utøver denne står ansvarlig
overfor folket. Dommere henter sin legitimitet fra annet enn parlamentariske
valg, og de står ikke til ansvar for de valg de treffer. Selv om den gamle oppfat-
ningen om at dommerne „kun finner retten, de skaper den ikke“ er forlatt, fordi
enhver innser at dømmende virksomhet i en del sammenhenger også innebærer
at regler skapes, er grunnregelen i de aller fleste tradisjonelle rettssystemer at
det ikke er domstolenes oppgave å skape retten. 

Menneskerettsreglene skiller seg nokså klart fra de tradisjonelle rettssyste-
mene på dette punktet. Årsaken er særlig følgende velkjente trekk ved konven-
sjonen og EMDs håndhevelse av denne:

EMK rommer i utgangspunktet meget få materielle regler, hvorav de fleste
best kan betegnes som prinsipper. De er både uskarpe i kantene og vage for så
vidt gjelder det uttrykk de har fått i EMKs meget få bestemmelser. Riktignok
finnes det med årene en meget rikholdig strasbourg-praksis. Innenfor slike om-
råder vil EMDs virksomhet anta av en mer klassisk rettshåndhevelse. Men an-
tallet prinsipielle rettsspørsmål som vil kunne oppstå, er nærmest ubegrenset. I
samtlige av Europarådets mange medlemsland finnes det atskillige rettslige og
administrative særordninger som kan komme til prøvelse mot EMKs regler.
Dessuten preges selvsagt en del av EMDs rettspraksis av det velkjente trekk, at
dommer utformes konkret og at deres rekkevidde i senere saker ofte byr på tvil.
Når EMD på mer fritt grunnlag må avgjøre en sak ut fra konvensjonen, har den
i begrenset grad støtte i et tradisjonelt rettskildebilde, og treffer sine avgjørelser
på et friere grunnlag. Dette innebærer at dommernes verdipreferanser får en mer
sentral plass enn ellers.

EMD utøver i dag myndighet på nær sagt alle områder av samfunnslivet,
ikke bare i spørsmål som politikere, mediene og folk flest oppfatter som men-
neskerettsspørsmål. EMD foretar avveininger av de interesser som er beskyttet
gjennom EMK, mot interesser som ikke er det.7 Dette selv om alle erkjenner at
sistnevnte gruppe interesser er legitime og selvsagt også fortjener beskyttelse.
Eksempler kan være naturverninteresser og hensynet til landenes sikkerhet. Slik
sett likner de vurderinger som EMD foretar, ganske ofte de avveininger som
lovgivere er satt til å foreta. 
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Det er uttalt doktrine fra EMDs side stadig å utvide konvensjonens anven-
delsesområde. Den „dynamiske fortolkningsmetode“ som EMD bekjenner seg
til, innebærer at domstolen utøver en rettspolitisk virksomhet i tilfeller der „be-
skyttelsen utvides“. Foruten at det fortløpende tas standpunkt til konvensjonens
anvendelse på nye samfunnsfenomener som melder seg, forbeholder EMD seg
å omgjøre sine tidligere prinsippstandpunkter, ja endog knesette nye traktatfor-
pliktelser som ikke har noe håndfast grunnlag i EMK. Det er derfor ikke bare
tale om en tilpasning av reglene til „present day society“, slik fenomenet ofte
beskrives.

Den samlede virkningen for statene av disse fenomenene er en betydelig
usikkerhet. Hva som var begrensningene for lovgiveren i går, gir intet sikkert
svar for morgendagen. De nasjonale lovgivere må operere under en betydelig
rettsuvisshet. Det samme gjelder nasjonale domstoler. 

Det tradisjonelle skillet mellom lovgivning og dømmende virksomhet tje-
ner som en beskyttelse for domstolene. Så lenge dommerne makter å treffe po-
pulære avgjørelser, i alle fall hos flertallet, kan det kanskje virke innbydende å
opptre som lovgiver. Men når verdivalgene skal treffes på følsomme områder
der uenigheten innen samfunnet er stor, blir byrden ved å måtte velge lett tung.
Den som gir generelle normer, trenger legitimitet. Demokratihensynet har vekt i
seg selv. 

Etter mitt skjønn kan det også anføres at domstolene på grunn av behand-
lingsformen de følger, ofte er dårligere egnet enn lovgivende systemer til å be-
slutte lovgivende tiltak. Domstolene – herunder EMD – ser kun de partene som
opptrer i den enkelte sak og får seg kun presentert de synspunktene og bevisene
som partene fremmer. Noen høring gjennomføres ikke. Når en pan-europeisk
rettsnorm skal fastlegges, kan det være behov for belysning av samtlige med-
lemsstaters relevante rettsregler og sosiale forhold. Belysningen av slikt blir lett
tilfeldig i en enkeltsak. Det må også være lov å peke på at sammensetningen av
dommere i en enkeltsak EMD pådømmer, kan være nokså tilfeldig, gitt det sto-
re antall dommere. Domstolens fortvilede restansesituasjon gjør ikke situasjo-
nen lettere og bidrar ikke til større tillit til kvaliteten av alle dens mange avgjø-
relser. For øvrig kan det av slike og andre grunner være oppfordring til varsom-
het med vidtgående og generaliserte slutninger av innholdet av en enkelt dom.

I motsetning til nær sagt alle rettssystemer, er situasjonen på menneskeret-
tighetsområdet at domstolen (EMD) ikke har noen andre „konstitusjonelle orga-
ner“ som kan balansere ut domstolens makt. Det finnes i praksis ingen lovgiver
som kan korrigere normgrunnlaget, her konvensjonen. Det er ikke videre prak-
tisk at statene vedtar noe tillegg til EMK eller en helt ny konvensjon, for
eksempel i den hensikt dels å kodifisere, men dels korrigere, EMDs rettspraksis.
I en situasjon der den er nokså enerådig, taler mye for en viss tilbakeholdenhet
fra domstolens side i form av å overlate konkrete interesseavveininger til nasjo-
nale organer, det være seg lovgivende eller dømmende. Hensynet til nasjonale

Menneskerettigheter og grunnrettigheter 

– er lovgiverens råderom blitt for innsnevret?

371



domstolers (høyesteretters) legitimitet, kunne peke i samme retning, i alle fall
når vedkommende domstol har tilnærmet seg konvensjonsspørsmålet på korrekt
måte. Vi har her fått Protokoll 14 (ennå ikke i kraft) som vil gi en viss avgrens-
ning for så vidt gjelder saker av mindre betydning.8 Men problemstillingen jeg
her omtaler er videre enn den protokollen adresserer. De prinsipielle sakene vil
nok i mindre omfang bli avvist etter nevnte bestemmelse.

Til illustrasjon har jeg først valgt en sak mot Island:

Saken Ásmundsson mot Island kan illustrere enkelte av de synspunktene jeg
har omtalt.9 Saken gjaldt statens frihet til ved lov å endre vilkårene for pen-
sjonsordninger når alvorlig økonomisk ubalanse truet ordningens fortsatte
eksistens. Kjartan Ásmundsson ble i 1978 etter ni år som fisker, ute av
stand til å fortsette i sitt yrke fordi han ble rammet av en arbeidsulykke.
Han ble tilstått full uførepensjon. Han var etter islandsk lov, slik den da lød,
berettiget til å beholde pensjonen til tross for at han fikk seg arbeid på land.
Pensjonen borfalt (etter en femårs overgangsperiode) som følge av en lov-
endring i 1992. Hans arbeidsevne skulle ikke lenger bedømmes kun ut fra
hans mulighet for å utøve sitt gamle yrke (fisker), og ettersom han hadde i
behold sin arbeidsførhet i annen jobb, mottok han fra 1997 av ikke pen-
sjon.10 

EMD ga Ásmundsson medhold i at lovendringen slik anvendt mot
ham, innebar et brudd på Art 1 i Tilleggsprotokoll nr 1 til EMK – vern av
eiendom. I tidligere avgjørelser hadde EMD etablert at under visse omsten-
digheter kan bidrag til trygdeordninger utgjøre eiendomsrett etter art 1, og
denne rettigheten kan berøres av hvordan utdelinger fra ordningen skjer. Et-
ter å ha gjentatt at art 1 ikke kan forstås slik at et medlem har krav på et be-
stemt beløp, uttalte EMD (avsnitt 39):

“... An important consideration in the assessment under this provision
is whether the applicant’s right to derive benefits from the social insu-
rance scheme in question has been infringed in a manner resulting in
the impairment of the essence of his pension rights....“
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8 EMK art 35(3) tilføyes en ny bokstav b, hvoretter en sak kan avvises uansett om den måtte inne-
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10 Han ble fremdeles ansett 25% ufør i enhver jobb, men ordningen krevde at uførhetsgraden over-

skred 35%. Ásmundsson pekte også på at lønnen han oppebar på land var lavere enn den han ville
ha mottatt som fisker.



EMD tok ikke stilling til om tiltaket hadde basis i lov, og uttalte deretter:

“… It is the issue of proportionality which lies at the heart of the case
under the Convention. 

Accordingly, it will determine whether a fair balance was struck
between the demands of the general interest of the community and the
requirements of the protection of the individual’s fundamental rights. In
this connection, regard will be had to whether unjustified differential
treatment occurred in the instant case.

Whereas the Government approached the case from a broad angle
as raising issues of fundamental principles pertaining to the entire Ice-
landic pension system, the Court will confine its examination to the
concrete circumstances of the applicant’s case.“ (avsnitt 40)

Avgjørende for utfallet var altså forholdsmessigheten, hvilket angis som
samfunnets generelle interesse veid mot hensynet til Ásmundsson. Men det
fremgår samtidig av det siste jeg har sitert at en bred, samfunnsmessig av-
veining av de motstående hensyn ikke ble utført fullt ut av EMD. Forholds-
messigheten ble i stedet formulert som et spørsmål om han hadde vært ut-
satt for uberettiget forskjellsbehandling („unjustified differential treat-
ment“):

“Against this background, the Court finds that, as an individual, the
applicant was made to bear an excessive and disproportionate burden
which, even having regard to the wide margin of appreciation to be en-
joyed by the State in the area of social legislation, cannot be justified
by the legitimate community interests relied on by the authorities. It
would have been otherwise had the applicant been obliged to endure a
reasonable and commensurate reduction rather than the total depriva-
tion of his entitlements…“ (avsnitt 45)

EMD fant altså at en (kraftig) reduksjon av trygden ville ha vært i orden,
men ikke totalt bortfall. Det er ikke helt lett å se nøyaktig hva EMD her
sammenlignet med. Vurderingen av trygdeordningens samlede stilling gikk
så vidt forstås EMD ikke inn i. Denne ville vel nødvendigvis ha vært kom-
pleks og måtte ha involvert vurdering av forskjellige grupper trygdede. 

Saken illustrerer ellers et annet poeng, nemlig at konsekvensene av det
konstaterte bruddet, ikke var klart. EMD tilsto klageren etter skjønn et be-
løp idet man tok hensyn til at klageren ville ha måttet godta en (kraftig) re-
duksjon av trygden (avsnitt 51).
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Et ferskt og eklatant eksempel på endring av konvensjonsforpliktelsene gjen-
nom dømmende virksomhet er Mamatkulov and Askarov v. Turkey.11

EMD konkluderte med brudd på EMK art 34 (retten til individuell klage til
EMD) utelukkende på det grunnlag at Tyrkia unnlot å etterkomme EMDs
„indication“ etter Rule 39 i Rules of Court om å utsette utlevering av kla-
gerne til Usbekistan inntil EMD hadde behandlet klagene. EMD fant ingen
brudd på noen av realitetspunktene, men konkluderte så vidt ses helt gene-
relt i avsnitt 128: 

„… A failure by a Contracting State to comply with interim measures is
to be regarded as preventing the Court from effectively examining the
applicant’s complaint and as hindering the effective exercise of his or
her right and, accordingly, as a violation of Article 34 of the Conventi-
on.“

Derved fravek EMD (den forrige) domstolens prejudikat i Cruz Varas and
Others v. Sweden12 som angikk (den nedlagte) Kommisjonens anledning til
å gi en „indication“. I C̆onka and Others v. Belgium13 stadfestet EMD Cruz
Varas, direkte knyttet til EMDs egne „indications“ under (nye) Rule 39.
EMD innførte etter mitt skjønn en ny konvensjonsforpliktelse som savnet
grunnlag i EMK; en forpliktelse som bevisst ble utelatt både i 1950 og ute-
latt da konvensjonen ble endret i forbindelse med Protokoll 11 (dannelsen
av ny domstol). Mamatkulov er ikke et eksempel på strasbourg-praksis som
direkte tvinger frem lovendringer, ettersom nasjonale myndigheter i praksis
allerede har hjemmel til å beslutte utsettelse av tiltaket. Men avgjørelsen
legger sterke føringer på myndighetenes utøvelse av hjemlene.

Vender man blikket mot lovgiverens situasjon, er det selvsagte utgangspunktet
– og i alle fall det ideelle siktemålet – når lov skal gis, å unngå kollisjon med
menneskerettighetene. De nevnte grunntrekkene ved konvensjonssystemet og
EMDs virksomhet, utgjør for lovgivere en vedvarende usikkerhet. Hvis man når
lov gis, skal nå brukbar trygghet for at kollisjon med EMK ikke oppstår, kan
man bli nødt til å legge inn en stor sikkerhetsmargin. Som nevnt nødvendiggjør
svært mange avgjørelser tatt etter EMK en avveining mot legitime interesser
som ikke er beskyttet av EMK. Disse interessene står i fare for systematisk å bli
rammet dersom lovgiveren legger sterk vekt på å unngå kollisjon med EMK.
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Fenomenet gjør seg gjeldende også for nasjonale domstoler og forvaltninger, og
betegnes gjerne som „overoppfyllelse“. Selvsagt er ikke all overoppfyllelse ska-
delig, men på atskillige områder kan dette lett bli tilfelle. Og den representerer
altså et resultat som lovgiveren ikke ville ha valgt, hadde det ikke vært for fryk-
ten for å bryte konvensjonen.

Avgjørende for om lovgiveren legger inn en margin for å sikre mot brudd
på EMK, og ikke minst størrelsen av en eventuell margin, blir i praksis hvor in-
famerende et eventuelt tap i EMD fortoner seg. For lovgiveren, og kanskje sær-
lig for parlamentene, er vel denne problemstillingen ennå ikke blitt så aksentu-
ert i praksis, men den vil melde seg. For domstolene som får seg presentert kon-
krete saker med påstand om at EMK-regelen avgjør saken i den ene partens fa-
vør, vil slik frykt melde seg ofte. Etter mitt syn er tiden inne til å se på (potensi-
ell) uenighet mellom nasjonale organer og EMD som en naturlig sak. I de fleste
tilfellene vil det være saklig rom for forskjellige oppfatninger om konvensjons-
reglenes innhold og om hva som er beste løsning. 

Enkelte har trukket vidtgående konklusjoner av kritikken mot hvordan
EMK-reglene i dag praktiseres. Bryde Andersen14 har reist en kritikk av men-
neskerettighetsmiljøene og bl.a. trukket konklusjonen at den loven som har
gjort EMK til dansk rett, bør oppheves. EMD bedriver etter hans syn „europa-
harmonisert“ rettspolitikk, idet mange av de resultater domstolen kommer til,
ikke er et resultat av anvendelse av fundamentale menneskerettigheter. Bare når
vesentlige rettsprinsipper er krenket og det (på ny) er fare for grunnlaget for vå-
re demokratier, bør EMK etter hans syn komme til anvendelse. Så får de stater
som måtte være interessert, inngå „en særlig konvention om europæisk retspoli-
tisk harmonisering“. Han plasserer seg dermed svært tydelig på den motsatte
fløy av det som har vært vanlig blant dem som interesserer seg for og skriver
om menneskerettigheter. Det vanlige i Norden har, inntil de få siste årene, vært
en begeistret oppslutning om menneskerettighetene, og konvensjonens inkorpo-
rasjon i nasjonal rett – med forrang foran interne regler – slik at konvensjonsbe-
stemmelsene er direkte anvendelige i domstolene. Hans brannfakkel har med-
ført debatt i Danmark. Slik debatt er definitivt av det gode. Den bør ikke være
forbeholdt juristene, langt mindre de tradisjonelle menneskerettsmiljøene.15

Mellom disse ytterpunktene føres det en debatt om hvordan man nærmere
bør praktisere EMK på nasjonalt plan. Det hersker nok en økende kritisk hold-
ning til EMDs funksjon, herunder særlig dens dynamiske anvendelse av kon-
vensjonen. Bekymringen er dels en svekkelse av folkestyret, som utgjør kjernen
i demokratiet. En annen innvending er altså bredden av hva som etter hvert er
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14 Berlingske Tidende 13. mars 2005.
15 Det er i denne sammenheng interessant å notere at de danske „maktutredere“ nemt under mitt pkt 1,

alle er jurister, mens de norske alle tilhører andre faggrupper.



blitt et anliggende for EMDs kontroll. Men det har – i alle fall så langt – vært få
røster som hever seg med forslag om reversering av inkorporasjonsloven, enn si
oppsigelse av konvensjonen. 

Til tross for de motstående hensyn, er det mitt syn at EMD i mindre grad
enn hittil bør fortsette å utvikle EMK gjennom rettsskapende virksomhet. Det er
heller grunn til i flere tilfeller å gi statene en større skjønnsmargin, særlig på
områder som ikke kan sies å ligge innenfor kjerneområdet for menneskerettig-
hetene. Også bortsett fra hensynet til EMD selv (jfr. de omfattende restansene),
bør de nye reglene i Protokoll 14 anvendes slik at mindre alvorlige forhold ikke
obligatorisk blir prøvet.

3 Nasjonale domstolers håndhevelse av EMK-regler

Menneskerettighetene kan altså ikke fungere etter sin hensikt uten håndheving
på nasjonalt nivå. Det er de nasjonale domstoler (og ikke EMD) som tar de aller
fleste avgjørelser etter EMK-reglene, jfr. også EMDs gjentatte uttalelser om at
dens kontroll er subsidiær. Alle synes enige om at det primære ansvaret for å
beskytte individenes rettigheter hviler og må hvile på nasjonale myndigheter, i
siste instans de nasjonale domstoler.16 

Med dette utgangspunktet har mange tatt det som selvsagt at nasjonale
domstoler når enkelttvister skal løses, ikke bare skal anvende EMK, men i alle
saker anvende konvensjonen slik EMD antas å ville ha gjort. Man bør jo unngå
at det som foretas i det nasjonale rettssystemet, ender med at brudd på EMK se-
nere blir konstatert hvis det klages til Strasbourg. Standpunktet virker umiddel-
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16 Forskjellige lovgivningsteknikker kan benyttes når konvensjonsregler skal gis virkning i det en-
kelte lands rettssystem. Ser man bort fra monistiske rettssystemer der traktater får automatisk ef-
fekt så snart de er folkerettslig bindende, foreligger følgende muligheter: 
(1) Ingen gjennomføringstiltak ved lov eller grunnlov; leder til at utformingen av det såkalte pre-
sumpsjonsprinsippet i vedkommende rettssystem avgjør hvilken virkning konvensjonsreglene
eventuelt får,
(2) Konvensjonen inkorporeres ved alminnelig lovvedtak, uten forrang,
(3) Konvensjonen inkorporeres ved alminnelig lovvedtak, men med forrang fremfor annen lov,
(4) Konvensjonen inkorporeres ved grunnlov.
Hvor stor betydning inkorporasjon av menneskerettsreglene i nasjonal lov har, avhenger av retts-
systemets egenskaper. For norsk retts vedkommende er min personlige antakelse at inkorpora-
sjonsloven, til syvende og sist, ikke har den største betydning. Så lenge man opererer med et sterkt
presumpsjonsprinsipp, vil konvensjonsregelen oftest slå igjennom. Prinsippet innebærer at dom-
stolene vil strekke seg (meget) langt ved tolkingen og anvendelsen av nasjonal rett for å unngå det
antatte konvensjonsbruddet. Men når en klar nasjonal regel kolliderer med det man antar konven-
sjonen leder til, vil inkorporasjonsmetoden lett være avgjørende. Inkorporasjonen innebar uansett
et tidsskille, formelt, men nok også reelt. Oppmerksomheten rundt de inkorporerte konvensjone-
ne, særlig EMK, har økt ytterligere, og likeså oppmerksomheten rundt rettskildebildet som knytter
seg til konvensjonen.



bart fornuftig, men i praksis og ved nærmere undersøkelse viser det seg at det er
vel verdt en diskusjon hvordan nasjonale domstoler bør forholde seg. 

Først synes inkorporering i alle fall i praksis å innebære at EMK-regelen er
inkorporert med det innhold den til enhver tid har. Nasjonale domstoler skal alt-
så til tross for lex posterior-prinsippet, ta hensyn til ny konvensjonspraksis,
uansett når den nasjonale regelen som skal prøves, er vedtatt. 

I tilfeller der EMK-regelen er klar, har nasjonal dommer intet problem (så
lenge regelen er inkorporert med forrang). Lovgiveren har instruert domstolen
om å sette til side lovgiverens egen regel, til fordel for EMK-regelen. Men som
kjent forekommer det ofte at reglers nærmere innhold er uklart, hvilket vel i
nokså høy grad må sies å gjelde EMK-regler. Jeg tenker her på mer prinsipiell
rettsforståelse.17 Hvordan skal den nasjonale domstolen forholde seg når det på
den ene side foreligger en klar regel fra lovgiveren, mens det på den annen side
er uklart hva EMK-regelen er? Og, skal domstolen forsøke å forutse hvorvidt
EMD kan tenkes å utvikle EMK-reglene videre, eller til og med å bryte med si-
ne egne prejudikater?18

Hvordan de nasjonale domstolene forholder seg her, spiller i praksis atskil-
lig rolle for lovgiverens situasjon, dvs for maktfordelingen mellom lovgiveren
og de nasjonale domstolene, særlig de høyeste. Herunder påvirkes lovgiverens
forhold til EMD. 

Det første hensynet ved avveiningen er allerede angitt. Maksimal og mest
effektiv beskyttelse av individets posisjon oppnås ved at nasjonale domstoler
ikke legger noen begrensninger på sin vektlegging og eventuelle videreutvik-
ling av konvensjonsregelen. At slik rettsanvendelse kan gå ut over kollektive in-
teresser eller over andre individer enn klageren (som i barnevernssaker), er en
annen sak. Doktrinen må på dette punktet ta hensyn til de mange og legitime in-
teresser som ligger i den andre vektskålen når avveininger skal foretas. 

Statene har ikke klagerett til Strasbourg, de er aldri „victim“ etter konven-
sjonen. Det er i utgangspunktet nytteløst for lovgiveren å vedta reglen på nytt.
Den vil jo på ny bli underkjent. Når nasjonale domstoler underkjenner et lov-
givningstiltak, er lovgiveren i praksis låst til den forståelsen av EMK som dom-
men bygger på. Så lenge konvensjonen er inkorporert ved lov (og ikke ved
grunnlov),19 har riktignok lovgiveren det i sin hånd bevisst å velge en løsning
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17 Dersom utfallet av en sak avhenger av en subsumsjon (for eksempel etter art 8(2)), vil konvensjo-
nen som begrensning av en enkeltavgjørelse fortone seg sedvanlig, dog med forbehold for den
skjønnsmargin som EMK-reglene overlater nasjonale myndigheter.

18 Jonas Christoffersen uttaler i Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 22:3 (2004) s 357, bl.a.
med henvisning til Christine Goodwin v UK (28957/95) avsnitt 74, at det også er nasjonale myn-
digheters oppgave å utvikle menneskeretten. 

19 Norsk rett, og så vidt forstås dansk rett, jf. Menneskerettigheder og Magtfordeling s 225 (Vested-
Hansen). 



selv om denne skulle stride mot EMK, i den forstand at nasjonale domstoler da
ikke vil underkjenne løsningen. I praksis skal det imidlertid svært meget til før
lovgiveren går til et slikt skritt.20 Traktatfortolkningen fra de nasjonale domsto-
lene vil, fordi de er juridiske ekspertorganer, i praksis måtte godtas av lovgive-
ren, og det selv om man i realiteten står overfor en politisk preget og kanskje
usikker avveining. Dermed vil saken være avgjort, i alle fall inntil det måtte bli
demonstrert ved ny praksis fra EMD at nasjonale domstoler har lagt for sterke
begrensninger på lovgiveren, dvs begrensninger som konvensjonen ikke dikte-
rer. Man kan sette saken på spissen og spørre hvilken adgang lovgiveren skal ha
til den øverste normsetteren; Strasbourg. Skal den ene part (klageren) ha tilgang
til den øverste domstolen, mens den andre (staten) nektes det? Denne egenska-
pen ved konvensjonens klagesystem taler etter mitt syn for at nasjonale domsto-
ler ofte bør la lovgiverens klare valg gå foran hvis konvensjonsregelen er uklar.  

Utviklingen av EMK er det etter mitt syn naturlig først og fremst å overlate
til EMD. Den erklærte dynamiske doktrinen leder til at det per definisjon er
usikkert hva rettsutviklingen kan bli – eller ikke bli. Dersom domstolene i samt-
lige eller et flertall av medlemsland innen Europarådet skulle gi seg inn på en
dynamisk linje i sin fortolkning av konvensjonens regler, ville man på et vis set-
te vognen foran hesten, i stedet for bak. Ja, man ville sette flere vogner foran
den ene hesten.

For lovgiver så vel som nasjonale domstoler kan det oppleves som en be-
lastning dersom et tiltak ender med karakteristikken „a violation of the Conven-
tion“. Medienes fremstilling forsterker bildet; det er jo alltid tale om „et men-
neskerettighetsbrudd“, uansett hva slags teknisk tema saken måtte gjelde. At
svært mange av de spørsmål som avgjøres i Strasbourg er nokså trivielle, bl.a.
som følge av at EMD har utvidet konvensjonens anvendelse så kraftig, har ikke
alle fått med seg. Den politiske retorikken på menneskerettighetsområdet har
også bidratt til en misoppfatning i retning av at alle brudd på EMD er grove og
høyst beklagelige hendelser; de er „overgrep“. De motstående hensyn kan gjøre
et utfall forståelig og etisk helt forsvarlig, selv om EMD senere kommer til et
annet resultat. Bl.a. av denne grunn hører jeg til dem som mener at man på
mange områder ikke bør legge inn nevneverdig margin for å unngå senere „å bli
dømt i Strasbourg“. Mot de nordiske landene reises det relativt sett få saker, og
av disse er det få klager som gjelder virkelig sentrale menneskerettigheter. Det
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20 I praksis kan det også være aktuelt at lovgiveren etter å ha vurdert konvensjonsmedholdeligheten
konkluderer med at den valgte løsningen er i samsvar med EMK, men samtidig uttrykker at uan-
sett hvordan det skulle ligge an, så skal loven gjelde. Slik synes prinsippet å være både etter norsk
og dansk, jfr. for danske forhold „Menneskerettigheder og magtfordeling“ s 40 og 43.



burde derfor reelt sett ikke automatisk være grunnlag for så sterke reaksjoner
som man til tider ser etter at EMD-dommer faller.21

Prinsipielt er det opp til nasjonal lovgiver, typisk når inkorporasjonsregler
gis, å ta standpunkt til domstolenes rolle her. Jeg forstår det slik at det ved in-
korporeringen av EMK i Danmark ble forutsatt at domstolene, selv om de had-
de myndighet til å sette dansk lov til side som følge av nye tolkninger fra EMD,
ikke skulle gi seg inn på selvstendige fortolkninger av EMK, dvs tillegge dens
bestemmelser et innhold som ikke umiddelbart følger av dens ordlyd og heller
ikke med høy grad av sikkerhet kan utledes av konvensjonsorganenes praksis.22

Imidlertid finner man i senere rettsteori og utredninger en diskusjon av hvor
meget man kan legge i nevnte forarbeider.23

I norsk praksis, forut for vedtakelsen av den generelle inkorporasjonsloven
av 1999, var doktrinen at klar norsk lov gikk foran uklar konvensjonsjuss.24 Selv
om regjeringen i forslaget til inkorporasjonslov ga sin tilslutning til prinsippet,25

åpnet justiskomitéens innstilling for (en viss) oppmykning.26 Det hersker i Nor-
ge uenighet om komitéuttalelsene gir grunnlag for, nokså generelt, å la usikre
tolkinger av konvensjonen slå gjennom overfor, og kanskje helt sette til side, en
klar lovbestemmelse. 

Man kan si at den norske Høyesterett i forholdet til EMDs avgjørelser
har lagt opp til et samspill eller en dialog.27 Et godt eksempel på dette er regle-
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21 Prøvingen ved EMD finner normalt – men ikke alltid – sted etter at tiltaket hvis konvensjonsmed-
holdelighet er utfordret, er gjennomført. I slike situasjoner blir gjennomføringen av tiltaket et
brudd; det blir (oftest) irreparabelt. Så lenge EMKs system ikke representerer noen forhåndskon-
troll, enn si noen ankeordning, må det imidlertid være slik. Her finnes en viss motsetning mellom
på den ene side hvordan underordnede domstoler fungerer innen en stats rettssystem, og på den
annen side hvordan nasjonale domstoler fungerer i sitt forhold til EMD. 

22 Se „Menneskerettigheder og magtfordeling“ kap 2, særlig s 25. Kilden inneholder dessuten på s.
200–02 en interessant omtale av situasjonen i Storbritannia etter vedtakelsen av Human Rights
Act 1998.

23 Se „Menneskerettigheder og magtfordeling“ s 38–43.
24 Se Rt. 1994 s. 610, den såkalte „bølgepappkjennelsen“.
25 Ot. prp. nr. 3 (1998–99) s. 41 og 69
26 Innst. O. nr. 51 (1998–99) s. 6 sp. 1 der det bl.a. ble uttalt at inkorporeringen „skal påverke rettsut-

viklinga i Noreg i retning av å høyre på, og ha eit ope forhold til, praksis ved Strasbourgdomsto-
len og andre internasjonale handhevingsorgan.“ Et overordnet mål skulle være at norsk praksis „i
størst mogeleg grad samsvarar med den til ei kvar tid gjeldande internasjonale tolkingspraksis“.

27 Jf. også Rt. 2002 s. 557 og Rt. 2003 s. 359. Herskende tolkingsprinsipp i Norge er nå, slik senest
sammenfattet i plenumskjennelse av 24. juni 2005 (avsnitt 45), dette:
„… ved anvendelse av reglene i EMK skal norske domstoler foreta en selvstendig tolking av kon-
vensjonen. Herunder skal de benytte samme metode som EMD. Norske domstoler må således for-
holde seg til konvensjonsteksten, alminnelige formålsbetraktninger og EMDs avgjørelser. Det er
likevel i første rekke EMD som skal utvikle konvensjonen. Og dersom det er tvil om forståelsen,
må norske domstoler ved avveiningen av ulike interesser eller verdier kunne trekke inn verdiprio-
riteringer som ligger til grunn for norsk lovgivning og rettsoppfatning.“



ne om erstatning til fornærmede fra en tiltalt som blir frifunnet for straff.28

Men det finnes også avgjørelser der Høyesterett har satt til side entydige og kla-
re lovbestemmelser.29

På ett område kan det i ettertid reises spørsmål ved om man har „overopp-
fylt“, dvs. pålagt lovgiveren en begrensning som ikke følger av konvensjonens
regler. Avgjørelsene gjelder området dobbel strafforfølgning, EMK protokoll 7
art. 4 (P 7-4). Den norske Høyesterett har på kort tid fått en enestående bred
praksis når det gjelder å vurdere ulike tilfelle av dobbelte sanksjonssystemer
mot P 7-4. Bestemmelsens kjerne er åpenbart å unngå at en som er frifunnet for
et straffbart forhold, blir tiltalt på ny, eller at en straffedømt blir tiltalt igjen for å
få strengere straff for det samme forholdet. Forhøyd tilleggsskatt og straff, ilagt
ved separate tiltak, ble i Rt. 2002 s. 557 underkjent som stridende mot P 7-4.
Avgjørelsen er avsagt uten direkte forbilde i EMDs praksis, som ikke hadde hatt
parallelle sanksjonssystemer oppe til prøving. Høyesteretts flertall bygde i stor
utstrekning på jevnføring med andre dommer etter bestemmelsen, med andre
saksforhold, og på generelle uttalelser fra EMD i disse dommene.30

Dommen innebar en vesentlig inngripen ved tilsidesettelse av et nøye avba-
lansert system etablert for å sikre oppfyllelsen av opplysningsplikten på skatte-
rettens område, og dermed for korrekt fastsettelse av skatteplikten. Avgjørelsen
syntes å måtte lede til en total omlegging av saksbehandlingsreglene (inklusive
straffereglene) på et meget viktig og omfattende forvaltningsområde. Imidlertid
har EMD senere i en sak mot Sverige31 avvist som åpenbart ugrunnet en klage
over krenkelse av P 7-4. Rosenquist gjaldt strafforfølgning for skatteunndragel-
se etter at skattyteren var ilagt 40% tilleggsskatt.32 Det kan derfor spørres om
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28 Gjennom EMDs og Høyesteretts praksis er det nå avklart at krav om erstatning og oppreisning
kan behandles og avgjøres i en straffesak hvor tiltalte blir frifunnet. Det tilgodeser hensynet til of-
rene. Hensynet til den frifunne og uskyldspresumpsjonen blir tilgodesett gjennom måten domsto-
len må ordlegge seg på når det avgjør erstatningskravet.

29 Senest i fersk plenumskjennelse av 24. juni 2005 der bestemmelsen i strl § 195(3) om at villfarel-
se om barnets alder ikke fritar for straff for seksuell omgang med noen under 14 år, ble kjent stri-
dende mot uskyldspresumsjonen i EMK art 6(2).

30 Innlegg fra ekspedisjonssjef Backer, Justisdepartementets lovavdeling, Seminar ved Institutt for
Menneskerettigheter, 12. mai 2005, „Om Høyesteretts forhold til Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjonen.“ 

31 Rosenquist mot Sverige, Decision 14. september 2004, Application no. 60619/00.
32 EMDs avgjørelse er begrunnet dels med at formålet med tilleggsskatt er et annet enn formålet

med straff, dels med at tilleggsskatt i Sverige ilegges på objektivt grunnlag. Det er grunn til å
spørre seg om ordningen med tilleggsskatt kan ha et helt annet formål i Norge enn i Sverige. Det
er på det rene at adgangen til å ilegge 60 % tilleggskatt i Norge er mer begrenset ved at det må fo-
religge forsett eller grov uaktsomhet. Det kan hevdes at dette bringer den norske ordningen nær-
mere en form for straff, men det er på den annen side paradoksalt at et begrensende vilkår skal
bringe ordningen mer i strid med menneskerettsregelen. 



den norske Høyesterett har lagt mer i P 7-4 i saker om tilleggsskatt enn det
EMD gjør. Som Backer kan man undre hva som etter dette blir gjeldende rett i
Norge.

På området dobbelt strafforfølging foreligger dessuten en avgjørelse i sam-
band med tvangsplassering av barn etter barnevernloven.33 Høyesterett grep der
inn i et sosialpolitisk viktig spørsmål på en måte som ville bidratt til å avskjære
muligheten for raske og nyanserte tiltak mot lovbryteren. I neste omgang kom
Høyesterett i stedet til at tvangsplassering etter barnevernloven ikke sperrer for
senere strafforfølgning fordi det ikke dreier seg om „samme forhold“.34 Konsek-
vensen for lovgiveren inntrer dermed likevel ikke, men det må spørres om en
noe kunstig argumentasjon måtte til for å oppnå dette.

4 Avsluttende teser

1 Den „dynamiske fortolkningsmetode“ som EMD bekjenner seg til, innebæ-
rer at domstolen utøver en rettspolitisk virksomhet i tilfeller der „beskyttel-
sen utvides“;

2 På grunn av behandlingsformen de følger, er domstolene ofte dårligere eg-
net enn lovgivende systemer til å beslutte lovgivende tiltak;

3 EMD bør i mindre grad enn hittil fortsette å utvikle EMK gjennom rettsska-
pende virksomhet, og det er grunn til i flere tilfeller å gi statene en større
skjønnsmargin, særlig på områder som ikke kan sies å ligge innenfor kjer-
neområdet for menneskerettighetene;

4 Prinsipielle avveininger, slike som på grunn av sitt verdipolitiske preg ty-
pisk foretas av lovgivere, bør ikke uten videre foretas av nasjonale domsto-
ler i tilfeller der konvensjonsjussen er uklar.

5 Tiden inne til å se på (potensiell) uenighet mellom nasjonale organer og
EMD som en naturlig sak. I de fleste tilfellene vil det være saklig rom for
forskjellige oppfatninger om konvensjonsreglenes innhold og om hva som
er beste løsning.

Menneskerettigheter og grunnrettigheter 

– er lovgiverens råderom blitt for innsnevret?

381

33 Rt. 2003 s. 1827
34 Rt. 2004 s. 1368




