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Menneskerettighedskonventionernes
betydning i lovgivning og praksis

Af højesteretsdommer Thór Vilhjálmsson, Island

I. Indledning

Denne rapport omhandler 4 internationale menneskerettighedskonven-
tioner:

Den europæiske Menneskerettighedskonvention af 1950 samt de 8 pro-
tokoller der senere er føj et til denne.

Den europæiske Socialpagt af 1961
International konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966

med den Valgfrie protokol
samt International konvention om økonomiske, sociale og kulturelle ret-

tigheder. De to sidste konventioner er begge vedtaget af FN's generalfor-
samling i 1966.

Andre konventioner kunne nævnes, men de fire der omtales synes at have
den største interesse for nordiske jurister. Der er ikke nordiske konventio-
ner, der direkte har interesse i denne sammenhæng. De to første konventio-
ner, der omtales, er udarbejdet inden for Europarådet hvor Finland ikke
er medlem, og Finland kan derfor efter konventionernes egne bestemmel-
ser ikke ratificere dem. De er derimod ratificeret af Danmark, Island, Norge
og Sverige, der alle ved erklæringer har bundet sig til at anerkende indivi-
duel klageret til menneskerettighedskommissionen i Strasbourg og den
europæiske menneskerettighedsdomstols kompetence. I visse tilfælde er pro-
tokollerne til menneskerettighedskonventionen endnu ikke tiltrådt af et eller
flere nordiske lande. Hvad angår Socialpagten, gælder særlige regler for
hvorledes de enkelte bestemmelser deri binder medlemsstaterne. Disse regler
omtales kort nedenfor.

De to FN konventioner er ratificeret af alle de fem stater der desuden
har underkastet sig den valgfrie protokol.

Alle de fire konventioner, der her omtales, er som allerede antydet ud-
arbejdet og vedtaget i de sidste 40 år. De er tilkommet sem et led i bestæbelser
for at skabe garantier imod de grusomheder krigen fremkaldte. Allerede i
De Forenede nationers Pagt siges det i de første ord: »Vi De Forenede
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Nationers Folk besluttede på at frelse kommende generationer fra krigens
svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneske-
heden, — påny at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder...»
I pagtens formålsparagraf, dens art. 1 stk. 3 siges, at FN's formål bl.a. er
»at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde ved løsning af mellemfolkelige
spørgsmål af økonomisk, social, kulturel eller humanitær karakter, og ved
at styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamen-
tale frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til race, køn, sprog
eller religion». I art. 2 fremhæves, at der ikke skal ske indgreben i forhold
»der i det væsentlige hører ind under en stats egen jurisdiktion». Allerede
i 1948 vedtog FN's generalforsamling verdenserklæringen om menneske-
rettighederne, som i 30 artikler indeholder et rettighedskatalog, der dog ikke
har karakter af international traktat.

Skønt det således lykkedes tidligt at nå frem en bred, dog ikke enstemmig,
tilslutning til et ret detailleret rettighedskatalog, var en nærmere udarbejdelse
af dette nødvendig, og desuden var man ikke enige om, hvorledes et sådant
katalog skulle realiseres. Som allerede nævnt var de to FN konventioner
først vedtaget på generalforsamlingen i 1966 efter drøftelser på alle gene-
ralforsamlinger siden 1954 samt i andre fora. De to europæiske konventio-
ner, der i mellemtiden blev vedtaget, er tænkt som en gennemførelse på
regional basis af idealer, der er fremsat i verdenserklæringen. Dette siges
direkte i menneskerettighedskonventionen af 1950, hvor man i indledningen
finder disse ord om medlemslandenes regeringer: »de, som regeringer i
europæiske stater, besjælede af samma ånd og med en fælles arv af politiske
traditioner, idealer, respekt for frihed og for lovens suverænitet er besluttet
på at tage de første skridt til sikring af den kollektive håndhævelse af visse
af de rettigheder, der omhandles i verdenserklæringen». Det kan siges, at
initiativet til den oprindelige europæiske konvention blev taget af Europa-
bevægelsen på dens store møde i Haag i 1948. Skønt det var ikke let at nå
frem til den fornødne enighed om alle problemer, blev teksten til konven-
tionen færdig på en ret kort tid, idet den blev underskrevet allerede den 4.
november 1950.

II. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Ved udarbejdelsen af teksten til denne konvention opstod der problemer
både vedrørende de materielle og processuelle bestemmelser. De sværeste
af de førstnævnte blev ikke færdigbehandlet i første omgang, men udsat
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til behandling senere. Dette gjaldt således både bestemmelsen om ejendoms-
retten og om forældrenes ret til at øve indflydelse på undervisningen af deres
børn. Bestemmelser om dette findes i den første protokol, der blev under-
skrevet i 1952. Om de processuelle regler nåede man til enighed. Der blev
således indarbejdet ret komplicerede bestemmelser i konventionsteksten om
kontrolorganer og klageret, hvor den individuelle klageret var af speciel in-
teresse. Man var altså nået så langt at man ikke ville nøjes med gammel-
kendte diplomatiske gennemførelsesmetoder. Det er heri konventionen har
sin styrke. Rigtignok er systemet et kompromis imellem dem, som ønskede
selvstændige juridiske kontrolorganer, og dem, som ikke var entusiastiske
for sådanne nydannelser, og gik ind for mere politiske eller diplomatiske
metoder. Resultatet blev et system, der er således opbygget, at klager kun
i få tilfælde kommer frem til fuld behandling. De fire nordiske medlemslande
af Europarådet var blandt de 10 første, der ratificerede konventionen, hvor-
efter den trådte i kraft den 3. september 1953. Af de nordiske stater var
det kun Norge, der på dette stadium gjorde en reservation. Det gjaldt en
bestemmelse i grundlovens Art. 2, der lød således: »Jesuiter maa ikke taales».
I en pjece, som Europarådets oplysningskontor i sin tid udgav om men-
neskerettighedskonventionen blev det fremhævet som eksempel på konven-
tionens indflydelse, at denne norske grundlovsbestemmelse faktisk blev op-
hævet og reservationen frafaldet. Da konventionen trådte i kraft, var den
første protokol allerede underskrevet. Den trådte i kraft i 1954 og de fire
nordiske stater var blandt dem, der havde ratificeret den, Sverige dog med
et forbehold hvad angår undervisningsbestemmelsen. De 7 andre protokol-
ler kom senere ind. Hvad angår de processuelle bestemmelser i konventio-
nen, skal der afgives specifikke erklæringer om, at en medlemsstat aner-
kender den individuelle klageret til kommissionen i Strasbourg og men-
neskerettighedsdomstolens kompetence. Kun Danmark har fra ikrafttræ-
delsesøjeblikket anerkendt begge dele. Sverige havde allerede i 1952 aner-
kendt klageretten, men ikke domstolens kompetence, hvilket først skete i
1966. I mellemtiden havde de andre tre stater afgivet deres erklæringer, så-
ledes at alle de fire nordiske stater, der er med i dette system, nu i 20 år
har haft hvad man kan kalde fuldt medlemsskab.

Det som indtil nu er sagt gælder først og fremmest om de første år. Idéen
om menneskerettighederne besjælede både de politiske ledere i de nordiske
lande og alle de nordiske folk. Denne enighed om de brede linier er bevaret
den dag i dag. Men om nogle af de rettigheder, der er inkluderet i Europa-
konventionen kan man ikke regne med at der er stor enighed når det kom-
mer til detailerne. Denne uenighed kan man vente både imellem individer



252 Thór Vilhjálmsson

og grupper i samfundet og imellem grupper og statsmagterne.1 Menneske-
rettigheder drejer sig først og fremmest om borgernes retsværn overfor det
offentlige og det kan derfor ventes, at de politiske magthavere af og til får
bagtanker når de skal svare på klager om brud på konventionen. Dette har
dog næppe været særlig klart i vore lande. Fra andre lande er det flere
eksempler. Det mest påfaldende drejer sig om øen Man, som har en komp-
liceret statsretlig stilling i Storbritannien. Efter at domstolen i Strasbourg2

kom til den konklusion at korporlige straffe på øen var uforenelige med
art. 3 i konventionen der forbyder bl.a. vanærende straffe, fremsatte myn-
dighederne på øen et krav om, at der ved næste fornyelse af den britiske
erklæring om anerkendelse af domstolens kompetence blev gjort en undta-
gelse. Det blev gjort og denne erklæring gælder ikke for Man.

Nu 34 år efter konventionens ikrafttræden og mere end 20 år efter at
den på næsten alle punkter blev bindende for de fire nordiske medlemsstater,
kan man sige, at der er fremkommet visse tegn på at situationen har tilspidset
sig. Udviklingen har dog været ret langsom. I nogen grad skyldes dette, at
selve kontrolsystemet, der er indbygget i konventionen, som allerede nævnt
er ganske kompliceret. Dette er et system med en kommission, der modtager
klagerne, og kan afvise dem, hvis den synes fremsættelsen af en klage er
uforenelig med bestemmelser i konventionen, eller at klagen er åbenbart
ugrundet eller er misbrug af klageretten. De fleste af de klager, der registe-
reres, afvises af én af disse grunde eller fordi de kommer for sent, eller fordi
klageren ikke har udtømt hjemlandets retsmidler. Ved sidste årskifte var
der ialt registreret 12.327 klager, og kommissionen havde afvist 10.085 af
disse. Der verserede 1.047 sager hos kommissionen på dette tidspunkt. Dom-
stolen i Strasbourg havde afsagt 122 domme og ministerkommiteen havde
afsluttet sin behandling af 69 sager, der ikke var blevet henvist til dom-
stolen.3 En anden årsag til at udviklingen har taget tid er den, at menig-
mand i medlemslandene kun har haft begrænset kendskab til konventionen
og dens kontrolorganer. Dette er ved at forandres, og i Sverige har PR-
arbejdet været drevet så energisk, at information på mælkekartongerne har
oplyst konsumenterne om, at de har en klageret til Strasbourg-institutionerne.
Skoleeksemplet om konventionens direkte indflydelse på nordisk lovgivning

1 Se f.eks. om ret til domstolsbehandling Erik Fribergh i Svensk Juristtidning 1986
s. 334—6 og om foreningsfriheden TorkelOpsahl'i Rett og humanisme, festskrift til Kristen
Andersen, s. 293.

2 Tyrer sagen, dom fra 1978.
3 Statistik fra Strasbourg findes i Stock-Taking on the European Convention . . .

der udgives periodisk af Europarådet.
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er allerede nævnt. Det var ophævelsen af en bestemmelse om jesuiter i den
norske grundlov. Det er også nævnt, at før de nordiske stater ratificerede
konventionen, blev dens regler gennemgået for at undersøge om den natio-
nale lovgivning var i overensstemmelse dermed. Efter den herskende opfat-
telse i nordisk ret skulle konventionen ikke have status som intern ret, og
den blev heller ikke i noget af landene transformeret ved lov således at kon-
ventionen eller dele af den derved blev direkte anvendelige. Det er værd at
nævne, at på dette punkt er situationen anderledes i de fleste lande udenfor
Norden, der har ratificeret Europakonventionen.4 Situationen er dog næp-
pe klar i alle disse lande. I Østrig har konventionen grundlovsstatus og i
Italien og Svejts det samme til en vis grad. I ni lande, deriblandt Frankrig,
Holland og Belgien synes konventionen at have en stilling imellem grund-
lov og almindelig lov, noget der ikke altid er let for en udlænding at forstå.
I Vest-Tyskland er den sidestillet med almindelig føderal lovgivning, men
udenfor Norden praktiseres det dualistiske system i Storbritannien, Irland
og på Malta. Nu drøftes det her i Norden hvad det dualistiske system inde-
bærer, og om folkeretten ved nyt syn på retskildelæren bør adskilles så skarpt
fra intern ret, som det før var tilfældet. Den diskussion falder uden for denne
rapport, men det er formentlig således i vore lande — med Norge som mu-
lig undtagelse — at den europæiske menneskerettighedskonvention ikke er
sidestillet med national lovgivning.5

Derimod kan der peges på, at den er blevet taget i betragtning ved
udarbejdelse af lovudkast. Det var f .eks. tilfældet ved revision af de svenske
bestemmelser om menneskerettighederne ved udarbejdelsen af den ny rege-
ringsform. I mit eget land har man dog ikke brugt alle anledninger hertil.
For nogle år siden blev der fra enkelte medlemmer af vor lovgivende for-
samling fremsat forslag til ændring af skolelovgivningen.6 Der skulle deri
inkorporeres det, som statueres i den ovenfor nævnte art. 2 i den første

4 Andrew Z. Drzemczewski: European Human Rights Convention in Domestic
Law, Oxford 1985.

5 NOU 1972:16 og St.meld.nr. 77 (1974—75). SOU 1974:100. Jan Erik Helgesen:
Teorier om »Folkerettens stilling i norsk rett», Oslo 1972, Carsten og Lucy Smith: Norsk
rett og folkeretten, 2. udg. Oslo 1982. Se også artikler i Nordisk Tidsskrift for Interna-
tional Ret af Eilschou Holm (1981 s. 118), Kari Joutsamo (1983 34), Claus Gulman
(1983 45), Göran Melander (1984 63) og Jerzy Sztucki (1986 219). Carl Aage Nørgaard:
Den europæiske menneskerettighedskonvention og dansk ret, Ugeskrift for Retsvæsen
1987 s. 73. Se endvidere Lars Adam Rehof i en andmeldelse af den ovennævnte bog af
Bernhard og Lehmann i Juristen 1986 s. 215.

6 Althingistidindi 1978 A 322, B 2554—2572, 2935—2954, 3118—3128 og 3225—
3240.
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protokol til Europakonventionen om forældres ret i forbindelse med un-
dervisningen af deres børn. Dette blev ikke gennemført og debatten om
skolen, staten og borgerne fandt sted uden at det ses at konventionbe-
stemmelsen fik stor betydning. I administrationen i mit land kan man næppe
mærke vigtige områder, hvor menneskerettighedskonventionen har haft stor
indflydelse. Hvorledes det er i de andre lande får vi forhåbentlig oplyst i
debatten. Det bør understreges, at den administrative praksis og ikke alene
de skrevne retsregler falder inden for konventionens område.

Til kommissionen i Strasbourg er der i årenes løb indkommet mange
klager over brud af konventionen i de nordiske lande. I 1983—86 var an-
tallet af registrerede klager imod Sverige 229, Danmark 37, Norge 15 og
Island 4. Endnu har ingen klage imod de to sidste lande givet anlending
til rapport fra kommissionen og derfor er ingen sag imod Norge eller Is-
land pådømt af Strasbourgdomstolen eller behandlet af ministerkomitéen.
Derimod er der afsagt domme i 5 sager vedrørende Sverige og 2 vedrørende
Danmark. I begge de danske sager var domresultatet, at der ikke var brud
på konventionen. Det samme gælder 2 svenske sager. Der blev forlig i en
sag, men domstolen har fundet konventionsbrud i to svenske sager. Den
første var den nu velkendte Sporrong og Lönnroth sag. Dommen blev afsagt
i 1982 og en tillægsdom om erstatning til klagerne i 1984. Der blev statueret
brud på to konventionsbestemmelser d.v.s. både art. 1 i den første proto-
kol om beskyttelse af ejendomsretten (10 stemmer mod 9) og art. 6 stykke
1 om retten til adgang til domstol (12 stemmer mod 7).7

Den anden sag imod Sverige hvor domstolen fandt brud på konventio-
nen er McGoff sagen, der blev dømt i 1984. Klagen var rejst af en irsk stats-
borger. Der var ifølge Strasbourg-domstolen sket brud på art. 5 stk. 3 i kon-
ventionen idet klageren sad i varetægsfængsel 15 dage, før han blev stillet
for en dommer. Denne dom blev afsagt uden dissens, noget der ikke sker
ret ofte i Strasbourg.8

Det er ikke muligt her at redegøre for de nordiske sager hvor domstolen
ikke har fundet et konventionsbrud. Det samme gælder de sager kommis-
sionen har taget til realitetsbehandling. Kommissionens danske formand,
professor Carl Aage Nørgaard, har nylig i et foredrag omtalt nogle af disse

7 Sverige fällt af Europadomstolen af Opsahl og Fribergh i Svensk Juristtidning
1983 s. 401. Se også Lagar, rättigheter och Europakonventionen om de mänskliga rät-
tigheterne, red. Jacob W. F. Sundberg, 1985, specielt Gustaf Petréns indlæg og den
efterfølgende diskussion med deltagelse af bl.a. P. Leuprecht.

8 Mänskliga rättigheter i Sverige af Rolf H. Lindholm, Svensk Juristtidning 1986
s. 12.
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sager og desuden drøftet områder, hvor der i dansk retsanvendelse kan efter
hans mening være særlig grund til at være opmærksom på konventionens
bestemmelser. Foredraget er nu offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen af
den 21. februar dette år.

Det er Europarådets minsterkomité, der skal våge over fyldbyrdelse af
domstolens afgørelser. Overfor komitéen erklærede Sverige, at de lovbe-
stemmelser, der er relevante for udfaldet af McGoff sagen og den del av
Sporrong og Lönnroth sagen, der drejer sig om ejendomsrettens beskyttelse,
allerede var ændret eller ville blive ændret.9 Det blev også sagt at idømte
pengebeløb var betalt, og at et uddrag af dommen i McGoff sagen ved
offentlig foranstaltning var publiceret. Hensigten var, ifølge den svenske
regering »to enable the judiciary and the prosecutors to avoid creating
situtations which had been found to constitute a violation...» Hvad angår
art. 6 og Sporrong og Lönnroth sagen var der fra svensk side kun denne
bemærkning: »The Government of Sweden has also come to the conclusion
that the judgement of 1982 has no other immediate consequences for the
Swedish legislation.» Dette anså komitéen for tilfredsstillende. Der er dog
komplikationer. Det er i svensk ret en fast forankret regel, at regeringsbe-
slutninger ikke kan prøves af en domstol. Ministerkomitéen slutbehandlede
sagen skønt der ikke på rigsdagen er fremsat forslag til lovændringer
vedrørende denne situation. Den svenske regering har haft bagtanker herved,
og i fjor udgav justitsministeriet i Stockholm en betænkning der kaldes
»Europarådskonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige». Der
anbefales visse lovændringer, der bl.a. skal muliggøre, at enkeltpersoner kan
få visse regeringsbeslutninger prøvet af den øverste forvaltningsdomstol,
regeringsrätten. Forslaget i betænkningen går ud på, at domstolskontrollen
kun skal gælde retstridigheden, men ikke det skøn, som regeringen har
udøvet. Dette er i mange lande en gammelkendt opdeling. Det siges i
betænkningen at den kendes nu i Sverige i forbindelse med såkaldt »kom-
munalbesvär». Opdelingen er dog forladt i visse lande, og den kan næppe
siges at være anerkendt af Strasbourg-domstolen i forbindelse med den
relevante artikkel, d.v.s. art. 6 i konventionen. Noget andet er, at denne
konventionsbestemmelse kun gælder, hvis der foreligger en tvist og hvis
denne tvist drejer sig om borgerlige rettigheder som det kaldes, civil rights
på engelsk. I denne forbindelse kan dog nævnes en dom fra 26. juni 1986
i en hollandsk sag, den såkaldte van Marie sag. Her fandt domstolen i

9 Collection of Resolutions adopted by the Committee of Ministers in Application
of Articles 32 and 54 of the European Convention . . . First Supplement (1985).
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Strasbourg, at art. 6 ikke gjaldt om krav, visse personer gjorde på at få ret
til at bruge en vis titel indenfor revisorbranchen. De var gået op til en slags
eksamen i forbindelse med en reorganisering af denne branche og to komitéer
fandt dem ikke kompetente. Domstolen sagde: »An assessment of this kind,
evaluating knowledge and experience for carrying on a profession under a
particular title, is akin to a school or university examination and is so far
removed from the exercise of the normal judicial func-
tion that the safeguards in Article 6 cannot be taken as covering resultant
disagreements».93

Som allerede nævnt behandles menneskerettighedskommissionens rap-
porter af Europarådets ministerkomité, hvis en sag ikke sendes til Strasbourg-
domstolen enten af kommissionen eller den vedkommende stat. Komitéen
har vedtaget resolutioner om 69 sager der efter disse regler er forelagt den.
To af disse sager var nordiske. I den danske såkaldte Nielsen-sag fandt ko-
mitéen i 1961 i overensstemmelse med kommissionens rapport, at der ikke
var brud på konventionen. I 1984 fulgte komitéen en enstemmig kommission
i den svenske Bramlid og Malmström sag og fandt et brud på art. 6. Efter
svensk ret havde klagerne i sin tid ikke mulighed til at få en tvist om værdien
af visse aktier prøvet af en domstol som krævet i den nævnte artikkel. Den
svenske regering fremlagde for ministerkomitéen oplysninger om lovænd-
ringer, der allerede var gennemført, på linie med de krav som kommissio-
nen havde stillet.

Skønt udviklingen har taget sin tid, kan man nu konstatere, at den
europæiske menneskerettighedskonvention fortolkes af dens kontrolorga-
ner, kommissionen og domstolen i Strasbourg, uden større respekt for den
forståelse, der var lagt til grund da den blev underskrevet i 1950. Det er flere
gange blevet sagt af domstolen at konventionen er et levende instrument og
man har kaldt dens fortolkning dynamisk. Det faktum at der findes kontrol-
organer med uafhængige medlemmer har resulteret i, at der på et begrænset
men vigtigt område findes domstolskontrol af deltagerstaternes lovgivning
og administrative praksis. Det er også af betydning at denne kontrol udøves
af inter-europæiske organer, hvori der sidder personer fra 21 stater i vest-
og Sydeuropa. Disse personer har kun i undtagelsestilfælde direkte kontakt
med og kendskab til lovgivningen og retslivet i det land, hvorimod klagen
er rettet, og dette styrker tendensen til en selvstændig fortolkning af kon-
ventionens bestemmelser. Deltagerstaterne har ved at ratificere konventio-
nen garanteret enhver person under deres jurisdiktion de rettigheder og

9a Se Europakonventionens krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut af Erik Fri-
bergh, Svensk Juristtidning 1986 s. 325.
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friheder, der angives i dens rettighedskatalog. Desuden har de forpligtet
sig til at rette sig efter domstolens afgørelser i enhver sag, som de er parter
i, og det samme gælder ministerkomitéens afgørelser i de sager, som fore-
lægges den. Det er ikke helt klart hvad dette betyder. Det er dog klart at
de fire nordiske stater, der er forpligtede efter Europakonventionen, ikke
har påtaget sig at transformere dens tekst til interne love.10 Nogle af de
problemer som dommen i Sporrong og Lönnroth sagen rejser er derimod
ret uklare. Dommene, der afsiges i Strasbourg, er kun anerkendelsesdom-
me. De annulerer hverken love eller administrative akter. De kan hverken
bestemme at visse regler er gældende ret i et medlemsland eller pålægge ved-
kommende stat med formelt bindende virkning at ændre lovgivning eller
administrationspraksis på en bestemt måde. Dette gælder både i vore lande
og de lande, hvor konventionen har status som intern ret. Medlemsstaterne
har dog påtaget sig den forpligtelse at rette sig efter dommene.

I McGoff sagen fremsatte klageren krav på betaling af omkostninger,
men ikke anden erstatning. Derimod ønskede han at domstolen skulle på
lægge (require) den svenske regering snart og effektivt at gøre foranstalt-
ninger for at forebygge at lignende brud ville ske i fremtiden. Dertil be-
mærkede domstolen at i dens domme havde den overladt til vedkommende
stat at vælge, på hvilken måde indenfor sit lovsystem den ville opfylde for-
pligtelserne efter konventionens art. 53.n Men forpligtelserne er der. Efter
dommen i Sporrong og Lönnroth sagen var der forberedt lovændringer.
Desuden var den erstatning, som var blevet idømt i Strasbourg, givetvis blevet
betalt. Det bør også huskes, at de administrative akter, der direkte berørte
klagerne, var blevet tilbagekaldt. Men hvad nu, hvis de ikke var blevet til-
bagekaldt — og specielt: hvad med bruddet der bestod i, at klagerne ikke
havde adgang til en domstol?12 Det ses ikke hvorledes klagerne kunne have
fået medhold hos en svensk domstol, hvis de efter Strasbourgdommen havde
fremsat krav i deres land om, at vedkommende administrative akter skulle
erklæres for ugyldige. De ville lige så lidt have haft ret til en sådan erklæring
fra en administrativ myndighed. Men det ville være en mærkelig situation,
hvis en stat kun skulle være forpligtet til at »rette sig efter» domstolens

10 Strasbourgdomstolen i bl.a. Swedish Engine Drivers' Union Case 1976 par. 50,
Se også En sag for Menneskerettighedsdomstolen s. 133 f.

11 Dommens par. 30 og 31.
12 Petrén i Lagar, rättigheter . . . nævnt overfor. Se også: Protection of Human

Rights in Europe . . . Proceedings of the Fifth International Colloquy . . . red. /. Meier,
Heidelberg 1982, rapport af G. Ress. Sixth International Colloquy . . . Seville 1985, rap-
port af J. Velu (endnu kun stenciliseret som Europarådsdokument H/Coll (85)3).
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afgørelse ved at betale den idømte erstatning og på en eller anden måde se
til, at klageren som enkeltperson ikke længere var i den samme situation,
hvorom klagen drejede sig. En kontrol, som den organerne i Strasbourg skal
udøve, må betyde, at dommene medfører ændring for alle, der kommer i
klagerens situation. Det er derfor vanskeligt at undgå den konklusion, at
staterne ifølge konventionen skal ændre deres love eller deres administra-
tionspraksis således, at de er i overensstemmelse med domstolens tolkning.

Det kan ikke nægtes, at dette kan betyde ganske gennemgribende
ændringer således som tilfældet er i Sverige som resultat af Sporrong og
Lönnroth dommen, der angik magtfordelingen mellem domstole og ad-
ministrative myndigheder. Det er også klart, at både regeringer og andre
statsmyndigheder og desuden store samfundsgrupper kan stå over for af-
gørelser fra Strasbourg, de finder uheldige, hvis ikke direkte forkerte og
uretfærdige, måske med ubehagelig stænk af fremmed retstænkning. Hertil
kan kun bemærkes, at dette valgte man i sin tid som svar på alvorlige hu-
manitære og retslige spørgsmål. Der findes den mulighed at opsige konven-
tionen, eventuelt at ratificere igen med ny reservationer. Det er ikke en attrak-
tive idé. Vi burde hellere følge med i udviklingen og træffe de foranstalt-
ninger, der måske kræves for at blive på den rette side af skillelinien mellem
respekt og ikke-respekt for de krav, som konventionen stiller. Om dette kan
rapportøren kun sige i denne sammenhæng, at de fire nordiske stater, som
allerede nævnt, står i en særstilling blandt de 21 medlemsstater, dog sam-
men med Storbritannien og 2 andre lande. Vi har ikke konventionen som
intern lov. Det er dog blevet sagt, at den ville blive lagt til grund for domme
i Norge,13 noget det ikke er let at udtale sig om ud over at sige, at der sy-
nes ikke at være et eksempel på det endnu. Det ville være af stor betydning,
hvis konventionens bestemmelser om de enkelte rettigheder og friheder blev
transformet til intern lov i Norden. Det ville lettere gøre den til en levende
realitet for borgerne og også lette domstolernes arbejde, når de får forelagt
sager på menneskerettighedsområdet. Det ville således, bedre end det nu-
værende system, sikre at konventionen respekteres.

III. Den Europæiske Socialpagt

Ligesom menneskerrettighedskonventionen er socialpagten en traktat
udarbejdet inden for Europarådet. Den trådte i kraft i 1965 og er nu bin-

Norsk rett og folkeretten s. 217 ff. og 225 f.
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dende for de fire nordiske stater der er medlemmer af rådet. Det er kun
14 af rådets 21 medlemslande, der har ratificeret pagten. Den består af 5
kapitler. Den første indeholder en erklæring om deltagerstaternes mål på
det sociale område. I 2. kapitel opregnes i 19 artikler med ialt 72 stykker de
sociale rettigheder: retten til arbejde, til retfærdige arbejdsbetingelser, sik-
kerhed ved arbejde, rimelig løn, til at danne foreninger, til kollektive for-
handlinger, til at strejke, til beskyttelse for børn og kvinder, til social sik-
kerhed o.s.v. I kapitel 3 opregnes staternes forpligtelser. Det siges at stater-
ne betragter 1. kapitel som erklæring om mål de vil bestræbe sig på at opnå
med alle passende midler. Dernæst siges, at staterne skal erklære, at de er
forpligtet efter mindst 5 af 7 artikler i kapitel 2 og desuden af andre artikler
efter eget valg dog således at de skal være mindst 10 og indeholde 45 styk-
ker. Dette har resulteret i forskellige erklæringer om forpligtelser, og mit
land har vistnok været særlig sparsom i denne henseende. I pagtens kapitel
4 findes bestemmelser om kontrolmekanismen. Her kommer man til de store
vanskeligheder. I modsætning til hvad der gælder om menneskerettigheds-
konventionen, mener man, at det ikke er muligt at anerkende enkeltperso-
ners klageret efter socialpagten. Det vigtigste i kontrolsystemet skulle der-
for efter pagtens bestemmelser være at deltagerstaterne med 2 års mellem-
rum indsender rapporter der granskes af en expertkomité. Dens 7 medlem-
mer vælges af ministerkomitéen efter forslag fra regeringerne, men skal dog
arbejde selvstændigt og ikke være underkastet komitéens eller regeringer-
nes beslutninger. Rapporterne med ekspertkomitéens kommentarer oversen-
des både til et embedsmandsudvalg der repræsenterer ministerkomitéen og
til Europarådets parlamentariske forsamling. Herefter forelægges rappor-
terne med de tre organers kommentarer for ministerkomitéen, der kan sen-
de anbefalinger til medlemslandene hvis det vedtages af 2/3 af de 14 med-
lemmer der har ret til at deltage i behandlingen af disse sager. Der er visse
andre regler, som skal styrke systemet. Således skal rapporter sendes til
fagorganisationer og arbejdsgiverforeninger, noget der ikke har vist sig ef-
fektivt, og en repræsentant fra ILO skal indbydes til expertudvalgets møder,
noget der vistnok har været af betydning. Det har vist sig at dette system
ikke fungerer helt tilfredsstillende, specielt fordi embedsmandskomiteen som
oftest neddæmper den kritik, som fremsættes af ekspertudvalget og sikkert
også, fordi det ikke er lykkedes at vække den nødvendige interesse hos de
grupper i de vedkommende lande der helst skulle være inddraget i arbejdet.
Det er langt fra, at socialpagten er så vel kendt som menneskerettigheds-
konventionen, og det ser ud til at der i disse år er en vis uklarhed om hvad
der vil ske. Efter de lidt over 25 år der er gået siden pagten blev udarbejdet,
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er nogle af dens materielle bestemmelser uden større værdi mere, og kontrol-
systemet må på en eller anden måde forbedres.

De 4 nordiske lande, der har ratificeret pagten, har efter dens bestem-
melser indsendt rapporter hvert andet år, og der er i årenes løb fremkom-
met adskillige kritiske kommentarer under granskningen i Strasbourg. Dan-
mark, Norge og Sverige har ændret deres sømandslove efter at ekspertud-
valget havde fremsat kritik af at de love der blevet vedtaget kort efter 1950
ikke var i overensstemmelse med socialpagten. Det er sket i flere tilfælde,
at lovbestemmelser som er blevet kritiseret, er ændret, skønt det ikke altid
er helt klart, hvilken rolle kommentarer fra Strasbourg har spillet i denne
henseende.

Skønt det således er muligt at påpege visse eksempler på, at socialpagten
har haft betydning for retsudviklingen i Norden, kan det ikke siges, at den
er stor. Det er ikke sandsynligt, at der vil fremkomme vigtige initiativer på
dette område fra Strasbourg i den nærmeste fremtid. Det ville kræve en in-
teresse hos medlemsstaterne, som ikke synes at være til stede i øjeblikket
og kan næppe ventes i den nuværende økonomiske situation i Europa. Vi
taler her om et område, hvor grænsen mellem menneskerettigheder og poli-
tiske målsætninger er uklar, og hvor de juridiske traditioner og arbejds-
metoder, der har vundet indpas ved gennemførelsen af menneskerettigheds-
konventionen, ikke gør sig stærkt gældende. En mulig udvikling er, at social-
pagten kommer til at blive et instrument for dem der prøver at værne den
eksisterende sociale beskyttelse i en tid med økonomiske vanskeligheder og
politisk vilje til at skære ned på dette område. Men det er dog i vore lande
næppe en forudsebar udvikling.

IV. De to FN konventioner

Tilkomsten af alle de konventioner der drøftes i denne rapport skyldes
idéer og erklæringer der blev fremsat ved stiftelsen af de Forenede natio-
ner. Som allerede nævnt var det først efter mere end 20 års arbejde, at de
to FN konventioner blev vedtaget, og derefter gik 10 år, indtil de trådte i
kraft. Det betyder ikke, at der inden for FN manglede aktiv debat på dette
område. Tværtimod. Der var drøftelser i det uendelige og der var og er
blevet vedtaget mange resolutioner om menneskerettigheder under varierende
titler. De to konventioner af 1966 kan dog betragtes som hoveddokumen-
terne sammen med erklæringen fra 1948. De er ratificerede af Danmark,
Finland, Island, Norge og Sverige. Forskellige reservationer blev samtidig



Menneskerettighedskonventionernes betydning i lovgivning og praksis 261

gjort. Alle vore lande har også givet erklæringer efter art. 41 i konventio-
nen om borgerlige og politiske rettigheder vedrørende staters klageret til men-
neskerettighedskomitéen, noget der i modsætning til Europakonventionen
ikke følger umiddelbart af en ratifikation. Desuden har alle de 5 lande rati-
ficeret den valgfrie protokol om enkeltpersoners klageret, der kun gælder
for klager vedrørende den samme konvention.

I hovedtræk ligner de materielle bestemmelser i FN konventionerne dem
som findes i de europæiske. De førstnævnte har dog eksempler på bestem-
melser, der ikke har sidestykke i de sidstnævnte. For at nævne ét eksempel:
I art. 25 i FN konventionen om borgerlige og politiske rettigheder siges bl.a.,
at alle uden urimelige begrænsninger skal have ret til og mulighed for at
»have adgang til offentlig tjeneste i sit land på grundlag af almindelig
ligestilling». Om dette findes der ingen bestemmelse i den europæiske men-
neskerettighedskonvention. Sidste år fandt Strasbourgdomstolen derfor, at
der ikke fra Vest-Tysklands side forelå noget brud på konventionen i to sager,
kaldt Glasenapp og Kosiek sagerne, hvor to lærere var blevet frataget deres
stillinger på grund af tyske lovregler om tjenestemænd, der ikke accepterer
principperne for det frie demokratiske statssystem.

Det er først og fremmest gennemførelsesbestemmelserne, der er forskel-
lige. Europakonventionens bestemmelser om individuel klageret kræver dog
specielle erklæringer fra medlemslandene. Der foreligger nu ialt 18 sådanne
erklæringer idet kun Cypern, Malta og Tyrkiet står udenfor systemet. Den
valgfrie protokol til FN konventionen om borgerlige og politiske rettighe-
der er ratificeret af 34 stater ud af de 84,14 der har accepteret selve kon-
ventionen. Der findes ikke i FN systemet noget organ, der svarer til Stras-
bourg-domstolen. Heller ikke FN komitéen kan helt sammenlignes med kom-
missionen i Strasbourg.15 For det første er der forskel, hvad angår sagsbe-
handlingen. Komitéen bygger kun på skriftligt materiale, men i Strasbourg
har man mundtlig sagsbehandling, hvor det skønnes ønskeligt. Dér stem-
mes det også om rapporterne, men i Genf og New York, hvor FN komitéen
holder sine møder, arbejder man sig frem til enighed. Rapporter formule-
res meget kort af komitéen, men som oftest kommer der ganske lange rap-
porter fra kommissionen. I disse rapporter redegøres der både for sagens
fakta, de juridiske problemer og kommissionens syn på, om der foreligger

14 Statistikken om FN konventionen er hentet fra Alfred de Zayas og Jakob Th.
Möller. Optional Protocol Cases concerning the Nordic States before the United Nations
Human Rights Committee, Nordisk Tidsskrift for International Ret 1986 s. 384.

15 Ni års sameksistens mellom Europa — og FN — systemene af Torkel Opsahl i
Mennesker og rettigheter 1986, 2. hæfte s. 47.
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brud eller ikke. Ingen af disse to nævn træffer bindende afgørelser. I FN
systemet er der ikke sådanne afgørelser, i Europasystemet overlades de til
domstolen eller, hvis en sag ikke henvises til den efter at der foreligger en
rapport, til ministerkomitéen. Det bør dog understreges, at inden for Europa-
systemet er der ikke udviklet noget system med rapporter fra regeringerne
om situationen i de forskellige medlemslande hvad menneskerettighederne
angår. Derimod er der et sådant system inden for FN. Rapporterne drøftes
af komitéen, og repræsentanter for vedkommende regeringer svarer på
spørgsmål. Herved kan man få en bred oversigt over forholdene i landet,
noget Europasystemet ikke sørger for.

Ved begyndelsen af dette år havde FN komitéen siden 1977, da den be-
gyndte sit arbejde, registreret 211 »kommunikationer» som klagerne kaldes.
Af disse var 72 blevet færdigbehandlet med en endelig konklusion om sagens
realiteter. Dette hedder i protokollens sprog som allerede nævnt, at komi-
téen underretter om sine synspunkter. I 106 sager forelå der konklusion uden
en sådan realitetsbehandling. Af de registrerede sager gjaldt 27 de nordiske
lande (Danmark 7, Finland 8, Island 1, Norge 6 og Sverige 5). Fire af disse
27 sager havde givet anledning til underretning om komitéens synspunkter,
tre vedrørende Finland og én Sverige. I intet tilfælde fandt komitéen kon-
ventionsbrud.

Det blev tidligere fremhævet, at Europakonventionen ifølge sin indled-
ning var blevet til, fordi medlemslandene er »besjælede af samme ånd» og
har fælles kulturarv. Hvis man tør sige, at FN's medlemslande er besjælede
af samme ånd, skulle det betyde, at de har fremsat en fælles erklæring om
menneskerettighederne og vedtaget konventionerne fra 1966 på FN's gene-
ralforsamling. At de har fælles arv på samme måde som landene i Vest- og
Sydeuropa kan man derimod næppe påstå. Således er meningerne om vær-
dien af menneskerettighederne vidt forskellige, og det samme gælder, hvor-
ledes de skal realiseres. Dette betyder ikke, at de to FN konventioner er uden
værdi for os i Norden, men det betyder derimod, at for nordiske deltagere
i arbejdet indenfor FN virker det undertiden lidt tungt og frustrerende.
Sikkert er det i andre tilfælde givende, og fra andre kulturområder i verden
bliver vi uden tvivl påmindet om, at vi ikke kan være altfor sikre på, at
vi har fundet bedre løsninger end andre på dette område.

De to FN konventioner har ligesom den Europæiske socialpagt sikkert
stor værdi som forbillede og inspirationskilde. De nye svenske bestemmel-
ser i Regeringsformen om menneskerettigheder er således udformet under
hensyntagen til disse konventioner og også den europæiske konvention. De
folkeretlige forpligtelser, staterne har underkastet sig ved at ratificere de tre



Menneskerettighedskonventionernes betydning i lovgivning og praksis 263

pagter, er af gammelkendt art. Gennemførelsesbestemmelserne består i et
rapportsystem og for visse stater, deriblandt vore, har FN konventionen om
borgerlige og politiske rettigheder et valgfrit system med komitébehandling,
der afsluttes med tilkendegivelse af synspunkter.

Hovedinteressen synes derfor at koncentrere sig om den europæiske men-
neskerettighederskonvention, og nu i de sidste år hvad det betyder for et
af de fire nordiske medlemsstater, at der ved dom i Strasbourg statueres
et konventionsbrud.
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