
735 

 

Staters beføjelser til indgreb under finanskriser: 

Statsstøtte eller nødret 
 

Professor Ragnhildur Helgadóttir, Island 

 

 

Her diskuteres staters indgreb under finanskriser ud fra den forudsætning, at en 

offentlig overtagelse af ejendomme og beføjelser som tilhører private aktører 

eventuelt kan stride mod grundloven og/eller staters folkeretlige aftaler. Det drøftes 

derfor, hvilke omstændigheder kan tillade fravigelse fra forfatnings- og folkeretlige 

regler på grund af nødret.  Det første spørgsmål drejer sig om hvorvidt finanskriser i 

sig selv kan være hovedargument for derogation. Det vises, at det ikke er udelukket at 

finanskriser kan være tungtvejende nok som argumenter for derogation, om der står 

andre og mere tungtvejende interesser på spil. Dette krav – at interesserne som skal 

beskyttes ikke kun er finansielle– er et vigtigt punkt. Det næste spørgsmål drejer sig 

om hvorvidt der er forskel på hvor meget der behøves for at man kan gribe til nødret 

eller derogation i national ret og i folkeretten. Det tredje spørgsmål er om der er 

forskellig tærskel til benyttelse af nødret eller derogation afhængigt af om det drejer 

sig om menneskerettigheder eller kompetence-regler. Folkeretlige principper har 

indflydelse i national ret og retstilstanden er måske klarest vedrørende EMRK. I 

teorien ser der ikke ud for at være stor forskel på tærsklen mellem national ret og 

EMRK. Eftersom EU-retten indeholder også EMRK er det svært at påstå noget om 

den som helhed, men den er måske lidt mere overbærende. 

Proportionalitetsprincippet er en ledestjerne, som man kan støtte sig til i alle disse 

sammenhæng (vedrørende forfatningsretslige regler, EMRK og EU/EØS-retten). 

Princippet kan støtte det hensyn at der er en højere tærskel for at man kan fravige 

regler som beskytter enkeltindividers rettigheder og demokratiske regeringsformer 

end andre regler. 

 

1 Indledning 

Følgende artikel handler om staters beføjelser til at gribe ind i finanskriser. Staters 

indgreb under sådanne omstændigheder har været forskellige, såvel som de juridiske 

spørgsmål som de har fremkaldt. I nogle instanser er ejendomme og beføjelser, som 

tilhører private aktører blevet overtaget af det offentlige. Dette rejser en række 

principielle spørgsmål, bl.a. om staters muligheder under disse omstændigheder,  

hvordan disse indgreb kan forenes med grundlæggende principper i vores retsorden og 

om betingelserne for at anvende (forfatningsretlig) nødret i økonomiske 

krisesituationer. Mulighederne er legio og hvert enkelt tilfælde unikt. Og netop derfor 

er det ikke meningen her at omhandle enkelte indgreb, men i stedet at gøre et forsøg 

på (så abstrakt som muligt) at opridse den lovramme der gælder om staters indgreb 

under disse omstændigheder. Jeg vil primært fokusere på de nordiske lande: På de 

folkeretslige forpligtelser og den konstitutionelle tradition som gælder her. 

For systematisk at gennemgå emnet er en metode at undersøge hvilke regler 

kan medføre en begrænsning af staters beføjelser på dette område. Meget forenklet 
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drejer det sig især om tre ting (inddelingen er ellers lidt besværlig, fordi tingene 

indgår i hinanden, jf. folkeret og dels EU/EØS
1
-ret og dels 

menneskerettighedskonventioner): 

 

a) staters indgreb må være i overensstemmelse med vedkommende stats 

forfatning
2
;  

b) indgrebene skal være i overensstemmelse med landets folkeretlige 

aftaler og 

c) indgrebene skal være i overensstemmelse med grundprincipper. 

 

På grund af legalitetsprincippet skal alle indgreb foretaget af myndighederne være 

baseret på love og være i overensstemmelse med dem. Hvad angår almen lov er dette 

ikke noget problem: Hvis en stat anser det for nødvendigt, på grund af finanskrise 

eller andet, at ændre den generelle lovgivning, så gør den det efter behov og i 

overensstemmelse med den politiske vilje. Her bliver der ikke kommet nærmere ind 

på dette punkt; spørgsmålet er om lovændringerne eller indgreb på grundlag af almen 

lov går imod noget af det førnævnte; forfatningen eller folkeretlige forpligtelser eller 

grundprincipper. 

I mit skrivearbejde funderede jeg selvfølgelig lidt over den islandske 

regerings indgreb i efteråret 2008 og foråret 2009. Disse indgreb ligger tæt på os alle i 

tid og mig specielt i rum. De nordiske økonomiske kriser under 1990-tallet fandt sted 

inden Finland, Sverige og Norge blev medlemmer af EØS og uden at EMRK blev 

inddraget
3
. Desuden har EFTA Surveillance Authority (herefter ESA) behandlet en 

sag om de islandske indgreb og i den sag baserede nogle fordringshavere deres 

påstand på at de islandske indgreb går, i hvert fald delvis, længere end andre staters 

indgreb, som man til sammenligning henviste til, derunder var Danmark og Sverige.
4
 

Men her bruges der ikke plads på at drøfte om de udveje, som man for nylig har brugt 

i den islandske finanskrise eller i andre lande, i virkeligheden strider mod 

menneskeretlige eller andre bestemmelser der begrænser staters beføjelser. I stedet går 

jeg ud fra at indgreb der indebærer at “egendom och befogenheter som tillkommit 

privata aktörer tagits över av det offentliga“ (som det fremgår af beskrivelsen af 

symposiets tema) kan (under visse omstændigheder) stride mod grundloven og/eller 

staters folkeretlige aftaler, og af den grund undersøges her hvilke omstændigheder 

tillader at man fraviger dem på grundlag af nødret.    

Alment er nødret i grove træk idéen om at nød bryder alle love eller at loven 

må vige til side og konstitutionel nødret er en beskrivelse af når man på det grundlag 

                                                 
1 Forskellen mellem EU-ret og EØS-ret på en række punkter er et metodiskt problem som vi ikke 

behøver drøfte her, dersom det som diskuteres her er primært ”de fire friheder” og princippet om 

forbud mod forskelsbehandling.  Jeg benytter derfor begrebet ”EU/EØS-ret” selv om disse ikke er 

identiske i alle sammenhænge og begrebet derfor ikke er helt præcist. 
2
 Her henvises der ikke kun til den formelle forfatning (grundloven) men til alle regler og principper 

som har grundlovsstatus. 
3
 Se dog Bäck v. Finalnd, EMD 20. Juli 2004 (app. Nr. 37598/97) som drejede sig om gældsanering. 

4
 Der blev bygget på at „there were other solutions available for the Icelandic authorities [...] referring 

to what other states have done (Sweden, Denmark, Germany, Ireland, the UK, Latvia and Asian central 

banks during the financial crisis in the 1990s.“ EFTA Surveillance Authority Decision of 15 December 

2010 to close seven cases against Iceland commenced following the receipt of complaints against that 

State in the field of capital movements and financial services. §100. 
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fraviger forfatningens regler.
5
 Idéen i sig selv indebærer en modsigelse eftersom en 

forfatning eksisterer for at sikre alles rettigheder og en bestemt magtfordeling, både 

når alt er i bedste velgående såvel som når det går ned ad bakke! Der tales nemlig tit 

om at forfatninger bliver udformet for at holde os alle på rette vej i en situation når der 

er fare for at vi ellers lod vores temperament/angst eller andet løbe af med os. 

Argumenterne for en konstitutionel nødret er derimod, at staten har en værdi i sig selv 

og værner om bestemte værdier og at den ikke skal være underkastet egne formregler 

og de begrænsninger som den selv har fastlagt, til sidste blodsdråbe – bogstaveligt 

talt.  

I det følgende beskrives de regler i landenes love, i folkeretten og i EU/EØS-

retten
6
, som helst afprøves under disse forhold. Siden sammenlignes reglerne og der 

bliver gjort forsøg på at besvare følgende spørgsmål:  

 

a) Er det overhovedet behørigt at vige fra disse regler for at gribe ind 

under finanskriser (kan finanskriser i sig selv være hovedargument 

for derogation)? 

b) Er der forskel på hvor meget der behøves for at man kan gribe til 

nødret eller derogation i national ret og i folkeretten? 

c) Er der forskel på hvor meget der skal til for at konstitutionel nødret er 

relevant, alt afhængigt af om det drejer sig om menneskerettigheder 

eller kompetence-regler? Hvis dette er tilfældet, er der så en lavere 

tærskel i EU/EØS-retten end i folkeretlige regler angående 

menneskerettigheder? 

 

2 Begrænsninger i forfatningen 

2.1 Om begrænsninger i forfatningen og fortolkning af grundlovsparagraffer 

 

Staters indgreb på grundlag af finanskriser skal, ligesom andre af statens handlinger, 

være i overensstemmelse med forfatningen. Her drejer det sig  hovedsagelig om 

bestemmelser om ejendomsret, men det kan også angå arbejdsfrihed, lighedsprincip 

og forbud mod loves tilbagevirkende kraft.  

Grundlove, ligesom menneskerettighedskonventioner som jeg kommer ind 

på senere, kan indebære hjemmel til begrænsninger
7
 og grundlovsparagraffer er tit 

                                                 
5
 Hjemmel til sådanne undtagelser kan være lovfæstet, men tit er den det ikke, som der nærmere 

kommes ind på i kapitel 2. 
6
 På grund bl. a. af begrænset plads, har jeg valgt ikke inddrage en selvstændig analyse af udviklingen 

af de begrænsninger af staters beføjelser som findes i EU/EØS retten, men at begrænse min drøftelse 

heraf til det som fulgte ESAs beslutning om de islandske indgreb i 2008. EU/EØS-retten på dette punkt 

er et meget interessant emne men det må (desværre) drøftes ved en anden lejlighed. 
7
 Her beskrives kort det som angår ejendomsret og lighedsprincip. Den islandske forfatnings §72 er 

usædvanlig ukvalificeret på dette område. Den er sålydende: “Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen må 

forpligtes til at afhænde sin ejendom undtagen almenvellet kræver dette. Dertil behøves en forskrift i 

loven og der skal betales fuld pris ...” Det samme kan iøvrigt siges om §105 i den norske  grundlov 

”Fordrer Statens Tarv at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør 

han have fuld Erstatning af Statskassen.” Til trods for at der ikke foreligger hjemmel til begrænsninger, 

er det dog langtfra at ejendomsretten er enegyldig: Det er ikke alene tilladt at pålægge skatter, men 

også almene begrænsninger på ejendomsretten og ifølge nyere teorier, der bl.a. bygger på udførelsen af 
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enten standarder eller indebærer krav om proportionalitet. Dette medfører at grunden 

til vedtagelse af love eller til begrænsninger har indflydelse på hvordan paragraffen 

fortolkes og anvendes. Derfor må man slet ikke antage at billedet er sort-hvidt: Enten 

kommer et nødssynspunkt ind som en forfatningsretlig nødret (eller 

undtagelsestilstand ifølge EMRK) eller ej. Tværtimod har de årsager, der ligger til 

grund for et indgreb oftest først indflydelse på fortolkning og anvendelse af 

vedkommende grundlovsparagraf. Den “store” nødret bliver ikke afprøvet før det er 

klart at de indgreb som blev anvendt ikke rummes inden for paragraffens ramme jf. 

traditionel fortolkning. Norske forskere har til tider beskrevet dette således at 

“nødretslignende betraktninger“ har haft indflydelse på domspraksis omkring 

forfatningen.
8
 Der har man fremsat spørgsmålet om det her drejer sig om en reel 

forskel eller ej – og om det er af afgørende betydning. Konklusionen er såmænd den 

samme! Det er ikke desto mindre en forklaring (og til anerkendelse af vigtigheden af 

domstolenes begrundelse) at skelne mellem  

 

a) indgreb som rummes indenfor grundlovsparagraffernes tekst, 

muligvis med den “mest gunstige” fortolkning og – hvis der bydes op 

til den dans i paragraffen – med henblik på hvilke begrundelser der er 

for indgrebene og  

b) indgreb som ikke rummes indenfor teksten således at man må vige fra 

den på grundlag af nødret.  

 

Men i praksis kan linjen være uklar. 

 

2.2 Forfatningsretslig nødret i Norden 

 

Hvis vi fokuserer på det sidstnævnte – den “store” nødret, hvor man må vige fra 

forfatningen – så er den finske forfatning den eneste nordiske forfatning som har en 

almen undtagelsesbestemmelse. Bestemmelsen i dens §23 er sålydende:  

 

”De grundläggande fri- och rättigheterna under undantagsförhållanden 

Genom lag kan införas sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- 

och rättigheterna som är förenliga med Finlands internationella förpliktelser i 

fråga om de mänskliga rättigheterna och som är nödvändiga om Finland blir 

utsatt för ett väpnat angrepp eller om det råder undantagsförhållanden som 

hotar nationen och som är så allvarliga att de enligt lag kan jämföras med ett 

sådant angrepp.” 

 

Den svenske forfatning behandler også bestemte nødstilfælde. I §10 i kapitel 2 i 

Regeringsformen står. 

 

“Straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke var 

belagd med brottspåföljd, när den förövades. Ej heller får svårare 

                                                                                                                                            
EMRK, afhænger det hvilke interesser står på spil hvor langt det er tilladt at gå i sådanne 

begrænsninger. Se om det sidstenævnte, Guðrún Gauksdóttir, The Right to Property and the European 

Convention on Human Rights – A Nordic Approach, Lund 2004. 
8
 F.eks. i guldfodsdommen (Rt. 1962.369). Se genfortælling og kommentar i Heide s. 89 og 150.   
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brottspåföljd åläggas för gärningen än den som var föreskriven då. Vad nu 

sagts om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan 

av brott.  

Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, 

som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller 

avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen särskilda skäl påkalla det, får dock lag 

innebära att skatt eller statlig avgift uttages trots att lagen inte hade trätt i 

kraft när nyssnämnda omständighet inträffade, om regeringen eller 

riksdagsutskott då hade lämnat förslag härom till riksdagen. Med förslag 

jämställes ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att 

sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från 

första meningen, om riksdagen finner att det är påkallat av särskilda skäl i 

samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. Lag (1979:933).“ 

[Min kursivering]. 

 

I regeringsformens kapitel 13 omhandles endvidere hvordan statsmagten skal 

behandles i krigstider. Der findes ingen beføjelse til begrænsning af enkeltpersoners 

rettigheder, selv i krigstider.  

I Vestnorden er den forfatningsretlige nødret på den anden side ulovfæstet. 

I Island
9
 henvises der til to eksempler om anerkendelse af forfatningsretlig 

nødret: Dengang det islandske parlament/Altinget overtog statsoverhovedets magt i 

1940 og da valget blev udsat i sommeren 1941. Begge disse eksempler fandt sted 

under den anden verdenskrig.  

Det første var forholdsvis uomstridt, da det også forelå at eftersom Danmark 

var besat kunne man ikke gå til kongen f.eks. for underskrivelse af love. For at 

statsoverhovedets myndighed skulle fungere, tog Altinget det i sine hænder. Her 

drejede det sig om krigstilstande, fuldkommen umulighed og sagen angik 

kompetenceregler – forfatningens “struktur”. Det sidste eksempel – udsættelsen af 

valget i 1941 – var mere omstridt. Det blev på sin tid retfærdiggjort med at krigen var 

på sit højeste, landet var besat og der herskede fuldkommen usikkerhed om 

fremtiden.
10

 Desuden var der gnidninger mellem myndighederne og den britiske 

besættelsesmagt, som i høj grad blandede sig i det politiske liv og bl.a. havde 

arresteret Socialistpartiets formand og forbudt udgivelsen af partiets  dagblad. Ingen 

af tilfældene blev afprøvet for domstolene men alle love  udstedt i disse perioder blev 

anerkendt.  

I Norge er den forfatningsretlige nødret også ulovfæstet. Der er blevet 

skrevet noget om den
11

 og den har i nogle tilfælde fundet anvendelse, sidste gang 

under anden verdenskrig. Kun en enkelt gang – i 1926 – er den konstitutionelle nødret 

blevet anvendt uden for krigstid. Det var i en (uklar) argumentation i Landsdommen 

                                                 
9
 Se også Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, Háskólaútgáfan 1999, s. 646; Ólafur Jóhannesson, 

Stjórnskipun Íslands, Hlaðbúð 1960 og Bjarni Benediktsson, „Stjórnskipulegur neyðarréttur“, Tímarit 

lögfræðinga 1959, s. 4-22.   
10

 Undtagelse fra at afholde valg under disse forhold findes nu i den svenske forfatning. 
11

 Se Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, Tano Aschehoug 1998 (8.utg.), s. 455 ff.; Helset & 

Stordrange, Norsk statsforfatningsrett, adNotam Gyldendal 1998 og Ola Rambjør Heide, 

Konstitusjonell nødrett – sett i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 15, Tano 

Aschehoug 1998. 
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[riksretten] for at ministrene i Berges regering skulle frifindes, men de blev sagsøgt 

for at have, uden Stortingets samtykke, tilført Handelsbanken 25 millioner norske 

kroner for at afværge dens konkurs, men bevillingsmyndigheden ligger ifølge 

forfatningen hos Stortinget. Dommen tog direkte op til behandling, om der havde 

hersket undtagelsestilstand og anså at “det her dreiet seg om så omfattende og 

betydelige interesser for hele det samfund, at betingelsene for anvendelse av 

konstitusjonell nødrett ... må antas å ha vært til stede.“
12

  

I opgøret efter krigen var mange ting baseret på nødret, først og fremmest 

hvad angik gyldigheden af de beslutninger der blev taget af den norske regering, men 

som ifølge forfatningen hørte under parlamentet. Domstolene byggede på det, at 

regeringen havde haft vide beføjelser på grundlag af nødretten, men der havde dog 

været begrænsninger på dens jurisdiktion. Om de var blevet taget i betragtning måtte 

man undersøge i hvert tilfælde.
13

 Der blev endvidere henvist til nødret i domme der 

angik tilbagevirkning af straffebestemmelser, men der kunne man ikke anerkende det 

argument, selv om tilbagevirkning blev tilladt i enkelte tilfælde.
14

 Til slut skal det 

nævnes at i 1950 blev der vedtaget en almen lov om kongens beføjelse når krig er 

overhængende og når statens selvstændighed og sikkerhed er truet, men de berører 

ikke menneskerettigheder.
15

 I Norge er det aldrig blevet afprøvet direkte, at man er 

veget fra menneskerettighedsprincipper på grundlag af nødret.
16

 

I Danmark er forfatningsretlig nødret heller ikke blevet anvendt siden anden 

verdenskrig. Da fraveg man derimod såvel bestemmelser om ihændehaveren af 

statsmyndigheden som menneskerettighedsprincipper. 

Det korte af det lange er at samtlige tilfælde i Vestnorden, Tyskland og 

Frankrig,
17

 på nær Berge-sagen i Norge fra 1926, har fundet sted i krigstider. De 

eksempler som er blevet nævnt er derfor gamle.  

Af dem kan man derimod konkludere at i national ret kommer konstitutionel 

nødret helst på tale i krigstider; hvad angår statsmagtens ihændehavers arbejds- og 

magtfordeling (her skal man dog se på den finske forfatnings §23) og endelig at 

proportionalitetsprincippet gælder.  

Om kravene, som gøres til hvorvidt det drejer sig om nødstilstand ifølge 

islandsk, dansk og norsk ret, omhandles nærmere i næste kapitel. 

 

 

                                                 
12

 Rrt. 1926-27, s. 2047. Her hentet hos Heide (1998), s. 104. 
13

 Heide (1998) s. 29. 
14

 Her kan f.eks. nævnes Klinge-dommen, hvor Klinge blev dømt til døden for mord og tortur på 

modstandsfolk, men der var ikke beføjelser for dødsstraf i loven på det tidspunkt da forbrydelserne 

fandt sted. Nødret kom i betragtning som beføjelse for straffen, men flertallet (som dømte Klinge til 

døde) baserede sin dom først og fremmest på at folkeretten havde hjemlet dødsstraf for overtrædelserne 

da de blev begået og anså ikke at de anvendte nødretssynspunkter. Se Heide (1998) s. 29. 
15

 Lov um særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold av  15. desember 1950, nr. 7, 

s.k. beredskapslov. Som det redegøres for i teksten handler loven på den anden side kun om 

kompetence (flytte andre myndigheders  beføjelser over til kongen) men ikke om en afvigelser fra 

andre af forfatningens regler, f.eks. menneskerettighedsregler. 
16

 Heide (1998) s. 20. 
17

 Selv i Frankrig, hvor præsidenten tildeles omfattende nødret i forfatningen, har man kun en enkelt 

gang anvendt den paragraf – midt i Alger-krigen i 1961. I den tyske forfatning er der heller ingen 

almen nødhjemmel, og en uskreven konstitutionel nødret er ej heller blevet anvendt i dens tid. 
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2.3 Hvad skal der til for at forfatningsretlig nødret kan anvendes – hvor ligger 

tærsklen?  

 

Det er svært at besvare hvor tærsklen ligger – hvor meget skal der til for at man anser 

en situation for at være undtagelsestilstand, der hjemler fravigelse fra forfatningen. 

Den vigtigste grund for dette er, at det dels må afhænge hvilke derogationer fra 

forfatningen det drejer sig om, hvor alvorlig undtagelsestilstanden skal være.
18

 Der 

findes med andre ord ingen universel tærskel. Ikke desto mindre må man finde svar på 

spørgsmålet for at komme videre med de forskningsspørgsmål beskrevet i kapitel 1.  

Som allerede beskrevet her foroven, er der fældet meget få domme i Island, 

Danmark og Norge, om konstitutionel nødret, og de omhandler ikke direkte om der er 

opstået undtagelsestilstand, der hjemler konstitutionel nødret.   

Norske forskere har ikke været enige om hvor store krav man skal stille til en 

situation for at den kan defineres som undtagelsestilstand. Alment er man dog enig 

om at den retslige stilling i folkeretten er af betydning og har indflydelse på 

vurderingen af den konstitutionelle nødret. 

Andenæs skriver at „Forutsetningen ... er at det foreligger en virkelig 

nødssituasjon, og at vesentlige interesser vil bli skadelidende hvis de vanlige regler 

skal bli fulgt.“
19

 Han beskriver det siden, at det hvor alvorlig situationen skal være 

afhænger af de interesser som står på spil og de ulemper, der følger med at vige fra 

forfatningens regler. Det sidstenævnte afhænger både af hvilke regler det drejer sig 

om – det er nemmere at vige fra kompetenceregler end regler om enkeltpersoners 

grundlæggende rettigheder – og hvor omfattende fravigelsen er.
20

 Helset & 

Stordrange er enige i dette, men til trods for det anser de „Det er klart at det må 

foreligge en reell nødssituasjon for at statsorganene eller andre skal være berettiget til 

å fravike forfatningens regler. Det må fremstå som tvingende nødvendig å fravike 

forfatningen for å redde vesentlige samfunnsverdier, f.eks. statens eksistens eller de 

demokratiske institusjoner.“
21

 De henviser til proportionalitetsprincippet og 

understreger forskellen som Andenæs gør på den ene side på „en 

saksbehandlingsregel i Grunnloven“ og på den anden side  „bestemmelsene om 

borgernes friheter og rettigheter eller reglene som sikrer demokratiet.“
22

 Til trods for 

det har man i norsk faglitteratur anerkendt, at forfatningsretlig nødret kan opstå af 

finansielle grunde.
23

 Da henviser man først og fremmest til rigsrettens dom i den 

førnævnte sag om Berge. 

Dansk generel forfatningsretlig teori siger mindre om konstitutionel nødret. 

Zahle beskriver ganske vist almene love der gælder om forskellige nødstilfælde, men 

om konstitutionel nødret udtaler han bare „Kun under ganske særlige omstændigheder 

kan [nødretssynspunktet] begrunde en fravigelse fra grundloven. Der må foreligge en 

                                                 
18

 Sjá t.d. Andenæs (458) s. 458. Heide víkur einnig að þessu.  
19

 Andenæs (1998) s. 458. 
20

 Samme kilde.  
21

 Helset & Stordrange (1998) s. 88. 
22

 Samme kilde. 
23

 Heide (1998) s. 150. Det bemærkes at her behandler Heide hvorvidt der er hjemmel for at vige fra 

den norske forfatnings § 97 (om forbud mod tilbagevirkende kraft) i nødstilfælde, men ikke hvorvidt 

undtagelsestilstanden kan være finansiel, selv om man ser ud til at gå fra det. 
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„virkelig alvorlig fare for staten og dens institutioner“ [citerer Max Sørensen 1973, s. 

39]. Fravigelsen fra grundloven må være strengt nødvendig.“
24

 

Bjarni Benediktsson henviser til, at på grundlag af islandske og udenlandske 

eksempler må “det dreje[...] sig om tilfælde, som ikke kan undgås.“
25

 Han trække 

derimod ingen grænser derom, hvornår der er beføjelse for forfatningsretlig nødret, på 

nær at det er “en vanskelig situation, som man må være rede til at løse og kan dog 

aldrig forudsige i hvilken form vil fremstå. [/] Da må man altid huske at lade det 

mindre vige for det større. Lade ånden bestemme, men ikke bogstaven. Men styrke 

derimod retsbevidstheden således, at løsningen aldrig medvirker til at nedbryde det 

som hun skal styrke, forfatningens ukrænkelighed og lovens og rettens gyldighed.“
26

 

Som fremgår af dette drejer det sig i national ret om: 

 

a) (heldigvis) få eksempler, som først og fremmest er forekommet i 

krigstider  

b) teori om fortolkning med henblik på §15 i EMRK 

c) teori om en proportionalitetsregel  

d) teori om videre beføjelser til fravigelser fra kompetenceregler end 

regler om individers rettigheder.  

 

3 Begrænsninger på grundlag af folkeretlige forpligtelser 

Her behandles ikke den almene folkeret og de forpligtelser den kunne medføre.
27

 Her 

drejer det sig derfor hovedsagelig om to kategorier af forpligtelser, som dog ligger 

meget tæt og delvis er sammenfaldende.  

 

a) Dels forpligtelser som stammer fra EU/EØS-retten, der angår bl.a. 

dens regler om retten til fri bevægelighed, om finansiel virksomhed 

og om forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet. 

b) Dels folkeretlige forpligtelser, der angår beskyttelse af 

menneskerettigheder. Her nævnes Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention (herefter EMRK eller 

menneskerettighedskonventionen), men det kan også dreje sig om 

andet. I det følgende vil der dog først og fremmest blive set på denne 

konvention.  

 

                                                 
24

 Henrik Zahle, Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder, Christian Ejlers‘ Forlag 2003, s. 286. 
25

 Bjarni Benediktsson (1959) s. 19. 
26

 Bjarni Benediktsson (1959) s. 21-22. Det kan nævnes at Bjarni henviser til at medlemmerne af 

Altinget havde, da de vedtog at udsætte valget i 1941, drøftet om princippet „at nød bryder alle love. 

Det kommer derfor til betragtning om sådan en nødvendighed foreligger. “ Samme kilde, s. 15. 
27

 Der kunne først og fremmes dreje sig om regler om  ekspropriation i udenlandske statsborgeres 

besiddelser. Se f.eks. M.N. Shaw, International Law, Cambridge University Press (3rd ed.) 1991, s. 

516-529. Der er det bl.a. af betydning om man bliver forskelsbehandlet på grund af nationalitet, om der 

betales erstatning og i hvilket øjemed ekspropriationen bliver foretaget. I den almene folkeret har man 

desuden anerkendt bestemte regler om derogation, ikke kun på grundlag af force majeure men også 

nødvendighed. Se f.eks. Henkin & fl., International Law – Cases and Materials, West Group (3rd.ed) 

1993, s. 564-566. 
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Og nu kan man se hvorfor sagen ikke er så enkel: I Charter om grundlæggende 

rettigheder sikrer Den Europæiske Union bestemte rettigheder (hvad sig selv angår og 

når stater anvender EU/EØS-retten) og unionen kommer til at blive medlem af 

EMRK. Det er dog måske ikke så indviklet i vores tilfælde – da vi ikke taler om EU’s 

eller EØS’ institutioners ret til at reagere på finanskriser – men påstår kun at de 

rettigheder som fremkommer i EMRK er en del af unionens grundprincipper og i 

hvert fald fortolkningsmateriale i EØS (ifølge ESA og de dommer som citeres
28

. 

EMRK’s regler gælder derfor ikke kun om stater i kraft af deres medlemskab af 

menneskerettighedskonventionen, men også igennem EU/EØS-retten. 

Men selv om disse to typer regler delvis er sammenfaldende, så vil jeg her 

omhandle dem adskilt. Først Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og 

siden (ganske kort) de regler der har sin oprindelse i EU/EØS. 

  

3.1 Begrænsninger i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

 

3.1.1 Grænser for fortolkning og derogation 

 

De principper, som helst kommer på tale på grund af finansielle kriser er 

bestemmelsen om ejendomsret §1 Protocol 1 og muligvis §14 til understøttelse af 

dette. Det er sværere at forestille sig at andre rettigheder der beskyttes af 

menneskerettighedskonventionen skulle afprøves. Ligesom grundlovsparagrafferne, 

har grunden til lovgivningen og indgreb indflydelse på fortolkning af 

menneskerettighedskonventionens bestemmelser. Der henvises for størstedelen til det 

som blev sagt i kapitel 3.1., men det tilføjes dog at proportionalitetsprincippet er en 

meget vigtig bestanddel i udførelsen af ejendomsretsparagraffen. I en grundlæggende 

dom om ejendomsretten, James and others (A-98) kom domstolen til den konklusion 

at den begrænsning af ejendomsretten som sagen drejede sig om havde været i 

almenvellets interesse, men tilføjede siden:   

 

“Not only must a measure depriving a person of his property pursue, on the 

facts as well as in principle, a legitimate aim "in the public interest", but there 

must also be a reasonable relationship of proportionality between the means 

employed and the aim sought to be realised (…). This latter requirement was 

expressed … in the Sporrong and Lönnroth judgment by the notion of the 

"fair balance" that must be struck between the demands of the general 

interest of the community and the requirements of the protection of the 

individual’s fundamental rights …”
29

  

 

                                                 
28

 Se ESAs beslutning, §112 og note 62 dertil og de citerede domme. 
29

 James & others, A98, §50. I Sporrong & Lönnroth dommen sagde EMD: “... combined this way, the 

two series of measures created a situation which upset the fair balance...[they] bore an individual and 

excessive burden“, Sporrong & Lönnroth, A52, §73. 
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Alment ville en begrænsning af ejendomsretten uden erstatning anses for at stride 

mod proportionalitet, men grunden til at en ejendom bliver begrænset kan have 

indflydelse på hvor høj en erstatning der skal betales.
30

  

 

3.1.2 Bestemmelser i EMRK’s §15  

 

I §15 i EMRK findes der en bestemmelse om beføjelser til i nødstilfælde at fravige 

visse af konventionens bestemmelser. Bestemmelsen er sålydende:  

 

Fravigelse af forpligtelser under offentlige faretilstande. Art. 15  

 

Stk.1. Under krig eller anden offentlig faretilstand, der truer nationens 

eksistens, kan en høj kontraherende part træffe forholdsregler, der fraviger 

dens forpligtelser ifølge denne konvention, i det omfang det er strengt 

påkrævet af situationen, og forudsat at sådanne forholdsregler ikke er 

uforenelige med dens andre forpligtelser ifølge folkeretten. 

 

Stk.2. Der kan ikke med beføjelse i denne bestemmelse gøres afvigelse fra 

artikel 2, undtagen ved død som følge af lovlige krigshandlinger, eller fra 

artiklerne 3, 4, stk. 1, og 7. 

 

Stk.3. Enhver stat, som benytter sig af denne ret til fravigelse, skal holde 

Europarådets generalsekretær fuldt underrettet om de forholdsregler, som den 

har taget, og om grundene dertil. Den skal også underrette Europarådets 

generalsekretær, når sådanne forholdsregler er ophørt at virke, og 

konventionens bestemmelser igen er fuldt ud i kraft. 

 

3.1.3 Hvor ligger tærsklen? 

 

Her bliver der set nærmere på, hvor domstolen (og forskere der har omhandlet 

domstolens afgørelser på dette område) anser at tærsklen ligger for at en situation 

bliver defineret som værende undtagelsestilsand.  

I A & others (§176) henviste domstolen til to ting: Til sin egen dom i Lawless 

om det at ordene “other public emergency threatening the life of the nation” henviste 

til “an exceptional situation of crisis or emergency which affects the whole population 

and constitutes a threat to the organised life of the community of which the state is 

composed” og til de forudsætninger som EMRK-kommissionen nævnte i 

Grækenland-sagen, som var at faren var “actual or imminent; that it should affect the 

whole nation to the extent that the continuance of the organised life of the community 

was threatened; and that the crisis or danger should be exceptional, in that the normal 

measures or restrictions, permitted by the Convention for the maintenance of public 

safety, health and order, were plainly inadequate.”
31

  

                                                 
30

 Guðrún Gauksdóttir, “Friðhelgi eignarréttar” í Mannréttindasáttmáli Evrópu – meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, (Björg Thorarensen et al. red.), Mannréttindastofnun HÍ og 

Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005, s. 474-509, se s. 496. 
31

 A & others v. The United Kingdom, EMD 19. Februar 2009 (app. nr. 3455/05) §176. 
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Alle sager, som er blevet henvist til Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol på grundlag af §15, har drejet sig om tilstande som bedst 

beskrives som bevæbnede indenlands konfrontationer eller trussel om terror-

handlinger. Dette er tilfældet i Tyrkiet (tilstandene i de kurdiske områder); 

Storbritannien (situationen i Nord-Irland mens „the troubles“ stod på); Irland (af 

samme årsag),  Grækenland (efter militærkuppet) og Storbritannien (efter den 11. 

september 2001
32

). EMD har derfor aldrig dømt om retmæssigheden af henvisningen 

til undtagelsestilstand af andre grunde end faren for eller overhængende bevæbnede 

angreb eller konfrontationer. 

EMD har således aldrig omstødt medlemslandenes vurdering af om det 

drejede sig om undtagelsestilstand.
33

 Domstolen har derfor en klar tendens til at 

acceptere staternes egen vurdering af det (også med hensyn til læren om statenes 

skønsmargin). På den anden side har EMD mange gange anset at staters indgreb ikke 

lever op til kravet om at være ”strengt påkrævet af situationen”.
34

 

En ekspertgruppe inden for folkeretten trak sammen hovedprincipperne for 

hvornår der var hjemmel for at fravige FN’s konvention om civile og politiske 

rettigheder. Hovedprincipperne (the Siracusa principles) gør krav om “a situation of 

exceptional and actual or imminent danger which threatens the life of the nation. A 

threat to the life of the nation is one that: (a) affects the whole of the population and 

either the whole or part of the territory of the state, and (b) threatens the physical 

integrity of the population, the political independence or the territorial integrity of the 

state or the existence or basic functioning of institutions indispensible to ensure and 

protect the rights recognised in the covenant.”
35

 Fra vores synspunkt er det 

interessant, at der blev tilføjet: “Economic difficulties per se cannot justify derogation 

measures.“
36

 

Jens Elo Rytter beskrev, i sin artikel i Juristen 2009 i anledning af EMD’s 

dom i A & others sag, at forudsætningerne i §15 om at være ”strengt påkrævet af 

situationen” indebar i virkeligheden to ting. Delvis et forholdsvis objektivt krav om 

nødvendighed og delvis et krav om proportionalitet, der i højere grad bygger på 

vurdering. Det førstnævnte indebærer at det må ikke have været muligt at reagere på 

undtagelsestilstanden uden at fravige menneskerettigheder eller med en mindre 

derogation end det blev til i realiteten. I proportionalitetsvurderingen ser man bl.a. på 

”karakteren af den rettighed som fraviges, indgrebets varighed og tilstedeværelsen af 

retsgarantier mod misbrug.”
37

  

                                                 
32

 Se „Declaration contained in a Note Verbale from the Permanent Representation of the United 

Kingdom, dated 18 December 2001, registered by the Secretariat General on 18 December 2001 - Or. 

Engl.” Hentet fra websiden. 

 http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/UKderogechr18dec2001.html . Selv synes jeg at 

man kan betvivle undtagelsestilstanden i Grækenland og om truslen i Storbritannien efter 2001 har 

været „overhængende“(imminent) nok. 
33

 EMRK-Kommissionen fandt derimod, i Grækenland-sagen, at der ikke forelå sådan en tilstand.  
34

 Se Jens Elo Rytter, „Undtagelsestilstanden og dens judicielle efterprøvelse – Suspension af 

menneskerettigheder i kampen mod terrorisme“, Juristen, 4/2009, s. 103-116, se s. 112. 
35

 UN Commission on Human Rights, The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation 

Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 28 September 

1984, E/CN.4/1985/4, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html [accessed 1 

February 2011], bls. 9. 
36

 Samme kilde. 
37

 Se Jens Elo Rytter „Undtagelsestilstanden og dens judicielle efterprøvelse...”, s. 108. 

http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/UKderogechr18dec2001.html
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For at sammenfatte det vigtigste angående finansielle kriser: Alle de tilfælde 

som man har dømt i på grundlag af EMRK’s §15 drejer sig om konfrontationer eller 

angreb indenlands – intet som ligner en finansiel  krise er blevet behandlet der. For at 

undtagelsestilstand bliver anerkendt må det være i overensstemmelse med det 

sammenligningsgrundlag, der blev fremsat i sagen A and others, og måske vil man 

tage hensyn til Siracusa-principperne. Sammenfattet betyder dette at der her må dreje 

sig om „an exceptional situation of crisis or emergency which affects the whole 

population and constitutes a threat to the organised life of the community of which the 

state is composed.” Her er (sbr. Siracusa-principperne) økonomiske vanskeligheder 

per se ikke tilstrækkelige, men andre værdier og interesser må stå på spil. Endelig er 

det klart at den overhængende fare ”must be actual or imminent… [,] involve the 

whole nation… [,]exceptional, in that the normal measures or restrictions, permitted 

by the Convention for the maintenance of public safety, health and order, are plainly 

inadequate” og at “The continuance of the organised life of the community must be 

threatened.” For at kunne vurdere om finanskriser – eller rettere sagt deres følger – er 

en tilstrækkelig grund, må man undersøge om disse forudsætninger bliver opfyldt. 

 

3.1.4 En melding til Europarådet  

 

I §15 i EMRK kræves det, at en stat skal ”holde Europarådets generalsekretær fuldt 

underrettet om de forholdsregler, som den har taget, og om grundene dertil”, jf. 

Storbritanniens melding fra den 18. december 2001, som der før er blevet henvist til. 

Dette har ingen af de nordiske lande gjort, hverken i finanskriserne efter 1990 eller nu 

efter 2008. Dette kan have en betydning, fordi i sagen Cypern vs Tyrkiet kom EMRK-

kommissionen til den konklusion at §15 ikke kunne anvendes fordi der ikke var blevet 

udgivet nogen formel melding om undtagelsestilstand.
38

 Der var også uenighed i 

Grækenland-sagen om hvorvidt den græske militærjunta havde givet tilpas nøjagtige 

oplysninger om derogation.
39

 

 

3.1.5 Forudsætningen om at være i overensstemmelse med folkeretten  

 

Til slut vil jeg nævne at i EMRK’s §15 er det en forudsætning at forholdsregler ikke 

er uforenelige med dens andre forpligtelser ifølge folkeretten. I tilfælde af finanskriser 

kommer dette helst til betragtning angående beskyttelsen af ejendomsretten. Her nøjes 

jeg med at henvise til fodnote 27. 

 

3.2 Pligter jf. EU’s og EØS’ regler 

 

3.2.1 Regler som kan komme i betragtning 

 

Staters indgreb som reaktion på finanskriser kan til slut stride mod deres pligter ifølge 

EU’s eller EØS’ regler. Det ville være at tærske langhalm at remse op alle de 

Europaregler som staters tænkelige indgreb på grund af finanskriser kunne stride mod. 

Her nøjes jeg med at nævne at staters indgreb muligvis kan berøre regler som findes i 

                                                 
38

 Se EMRK-kommissionens betragtning, E.H.R.R. 1982, s. 528. 
39

 Se EMRK-kommissionens betragtning fra 5. nov. 1969 i sagerne 3321/67, 3322/67, 3323/67 og 

3344/67, s. 18-27. 
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EU‘s traktater (for eksempel de fire friheder  og forbud mod forskelsbehandling); 

muligvis kan indgreb berøre regler som stemmer fra afledt lovgivning i EU (i EØS-

retten eksisterer denne forskel ikke) og endelig må staters indgreb være i 

overensstemmelse med EU/EØS-rettens grundprincipper.  

Som beskrevet i kapitlerne 2.1. og 3.1.1. afprøves fortolkning af 

bestemmelserne såvel som spørgsmålet om der har været beføjelse for fravigelse fra 

dem på grundlag af nogle undtagelseshjemler eller grunde til retfærdiggørelse. I 

EU/EØS-retten er der for det første undtagelsesbeføjelser, som teksten foreskriver – 

se som eksempel art. 36 TFEU (var art. 30) om restriktioner på frie varebevægelser på 

grund af „hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige 

sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, 

beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller 

beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.“
40

 – og på den anden side 

retfærdiggørelsesgrunde der er blevet udviklet gennem domspraksis; mandatory 

requirements. I alle tilfælde er proportionalitetsprincippet nøglen ved vurdering af 

hvorvidt staters indgreb kan bestå.
41

 Nogen generel nødret, som kunne hjemle 

fravigelser i andre tilfælde end når der findes hjemmel i traktaterne eller i mandatory 

requirements, ser dog ikke ud til at findes. 

   

3.2.2 Indgreb på grund af finanskriser der kan stride mod de fire friheder 

(fundamental freedoms) og forbud mod forskelsbehandling – ESA beslutning 

fra december 2010  

 

Efter finanskrisen i 2008 henvendte de islandske bankers (dem der gik fallit) 

fordringshavere sig til ESA, fordi de formodede at den islandske stat havde overtrådt 

reglen om forbud mod forskelsbehandling i §4 og §40 i EØS- aftalen
42

 og forhindret 

den frie bevægelighed af kapital og service i modstrid med EØS-aftalens §40 og §36. 

ESA’s afgørelse drejede sig selvfølgelig kun om bestemte af den islandske stats 

indgreb – ikke om disse indgrebs legitimitet i helhed.
43

 ESA undersøgte om 

 

a) “the legislative amendments of 6 October 2008 granting depositors 

priority ranking in insolvency proceedings over that of other 

unsecured creditors…”
44

 og 

b) “the various decisions of the Icelandic Financial Supervisory 

Authority … to transfer assets and liabilities from the failed banks to 

newly established entities”
45

 

                                                 
40

 Om anvendelse af denne beføjelse og andre beføjelser til fravigelse fra fri varetransport, se 

Steiner&Woods, EU Law, Oxford University Press (10th ed.) 2009, s. 442-454. 
41

 Se om disse spørgsmål f.eks. Catharine Barnard, The Substantive Law of the EU – The Four 

Freedoms, Oxford University Press (3
rd

 ed.) 2010, s. 149-192. Det beror på staters reaktioner (f.eks. om 

der er tale om direkte eller indirekte indgreb) hvilke retfærdighedsgrunde er på tale. 
42

 På engelsk er  §4 sålydende: ”Within the scope of application of this Agreement, and without 

prejudice to any special provisions contained therein, any discrimination on grounds of nationality shall 

be prohibited” 
43

 Således tog den ikke hensyn til hvorvidt Island havde udfyldt sine pligter jf. “the Winding-up 

Directive” 2001/24/EC, eller om mulig forskelsbehandling mellem islandske og udenlandske konto-

havere, men sager angående disse punkter er til behandling hos ESA.  
44

 § 47. 
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var i overensstemmelse med EØS-retten. ESA kom til den konklusion at den islandske 

stats indgreb ikke havde indebåret forskelsbehandling og at hverken statens indgreb 

eller det islandske finanstilsyns indgreb på grundlag af den såkaldte ”nødlov” (punkt 

b) havde indeholdt begrænsinger af fri bevægelighed af kapital.
46

 ESA  nævnte at “the 

conclusion of this case would be the same irrespective of which Article of the EEA 

Agreement it would be examined under, Article 4, 36 or 40 EEA.”
47

 På grundlag af, at 

det ikke blev anset for at dreje sig om en overtrædelse af aftalens substantive regler, 

kunne man have konkluderet om finanskrisen i Island ikke skulle have retfærdiggjort 

afvigelse fra almene regler. Men ESA (ligesom den norske højesteret evt. ville have 

gjort i dens sted – men så sandelig ikke den islandske!) tog ikke desto mindre op til 

betragtning hvorvidt de islandske myndigheders indgreb havde været tilladt hvis de 

blev anset for at falde under forskelsbehandling.
48

  

Hvad angår EØS-aftalens §40 henviste ESA til, at regler om kapitalens frie 

bevægelighed jf. EØS-aftalen i hovedtræk var de samme som i EU og at 

undtagelserne kunne bestå i bl.a. “considerations of overriding public interest” men 

skulle være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet ved at være “suitable 

for securing the objective that they pursue” og “not exceed what is necessary in order 

to achieve it.”
49

  

Med henvisning til EFTA-domstolens domspraksis anså ESA at afvigelser 

fra fundamentale principper og friheder i EØS-aftalen måtte fortolkes stramt og at 

retfærdighedsgrunde kun kom i betragtning hvis der var tale om „a genuine and 

sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society.“
50

 

ESA henviste endvidere til en bestemt domspraksis hos Europadomstolen og EFTA-

domstolen at „mere economic grounds cannot serve as justification for restrictions to 

the fundamental freedoms.“
51

 Med henvisning til Kohll, hvor risikoen for i høj grad at 

fordreje det sociale forsikringssystems finansielle grundpiller blev anset for at kunne 

være „overriding reason in the general interest capable of justifying an obstacle to the 

freedom to provide services.“
52

 kom ESA til den konklusion at 

 

“the Authority considers that the objective of the emergency measures was 

not merely economic but rather to safeguard the functioning of the domestic 

banking system and the real overall economy in Iceland. The functioning of a 

country‘s banking system is of systemic significance for the proper 

functioning of the state‘s real overall economy and that of society. The 

existance of a banking system is of vital importance not only for the 

                                                                                                                                            
45

 §47. 
46

 §86. 
47

 §55. 
48

 Se §87: „Nevertheless the Authority has, for the sake of completeness, examined, on the assumption 

that the measures were regarded as restrictions, whether they would be justified.“ 
49

 ESA decision of 15. Dec. 2010, citing Case E-10/04 Piazza [2005] Efta Ct. Rep. 76, §39, with 

reference to Case C-174/04 Commission v. Italy [2005] ECR I-4933, §35. Der blev endvidere henvist 

til de synspunkter der nævnes i §65 i TFEU. 
50

 Se §87 og kilder som der henvises til i fodnote 50. 
51

 Der blev bl.a. henvist til Case C-367/98 Commission v. Portugal [2002] ECR I-4731, para 52. og de 

domme som der henvises til foruden Case E-1/04 Fokus Bank [2004] EFTA Ct. Rep. 11, §23. 
52

 Case C-158/96 Kohll [1998] ECR I-1831, §41.   
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economy of the state but also for society as a whole, since payment systems 

of the country depend thereon.“
53

 

 

Der hersker en vis tvivl om præjudikatsværdien af ESA’s afgørelse. Men i det 

citererede kapitel fremkommer der interessante punkter angånde hvilket spillerum 

stater har til at reagere på finanskriser. Det anmodes at hvis hele bank- og dermed 

betalingssystemet er i fare så er interesserne som man beskytter ikke længere „merely 

economic.“
54

 

ESA henviste til Campus Oil, hvor EU-domstolen påstod at vigtigheden af at 

sikre minimumsbeholdning af olieprodukter ikke kun var økonomisk
55

 og til 

Commission v. Italy fra 2009, hvor EU-domstolen udtalte at „the criteria at issue apply 

to common interests concerning, in particular, the minimum supply of energy 

resources and goods essential to the public as a whole, the continuity of public 

service, national defence, the protection of public policy and public security and 

health emergencies. The pursuit of such interests may, subject to observance of the 

principle of proportionality warrant certain restriction of the exercise of the 

fundamental freedoms.“
56

 Med hensyn til den beskrevne domspraksis og situationen i 

Island da loven blev vedtaget („extreme circumstances“ og meget vigtigt at der ikke 

skete et angreb på bankerne)
57

 anså ESA at det samme gjaldt „the functioning of a 

country‘s banking system and the systemic significance of the banking system for the 

proper functioning of the state‘s real overall economy as well as the security of  the 

general public and the functioning of society.“
58

 Retfærdighedsgrunden for derogation 

var derfor foreliggende.  

Tilbage var at vurdere om proportionalitetsprincippet var blevet respekteret. 

Man henviste til IMF’s vurdering af situationen i Island  i september/oktober 2008: 

“... the onshore foreign exchange market dried up, the ISK depreciated by more than 

70% in the offshore market, and the equity market in Iceland tumbled by over 80%... 

The external payment systems were severely disrupted, hampering repatriation of 

export proceeds. The real economy was threatened with severe disruptions.“ The IMF 

characterised this as “a crisis of huge proportions.“ In a publication of November 

2008, the IMF characterized the banking crisis in Iceland as one of „extraordinary 

proportions“ and viewed “The virtual collapse of the on-shore foreign exchange 

market [as] a serious and immediate risk to the economy considering its very high 

import dependence.“ The situation in which Iceland suddenly found itself was thus an 

“unprecedented calamity for a developed country.“
59

  

På grund af dette anså ESA at de islandske myndigheders indgreb var 

motiveret med at man ville afværge en reel overhængende fare for bankkollaps. 

Indgrebene sigtede ligeledes mod at sikre at det økonomiske system [e: real 

                                                 
53

 §89. 
54

 Det er interessant at bemærke at her tales der om „a country‘s banking system“ – ikke nødvendigvis 

kun en enkelt bank.   
55

 Dette byggede på at olieprodukter var „of fundamental importance for a country‘s existence since not 

only its economy but above all its institutions, its essential public services and even the survival of its 

inhabitants, depend upon them.“ Case 72/83 Campus Oil and Others [1984] ECR 2727, §§34-35. 
56

 Case C-326/07 Commission v. Italy [2009] ECR I-2291, §45. 
57

 §§ 90-91. 
58

 §93. 
59

 §96, citing information from IMF, relayed in §§ 22-30.  
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economy]virkede. Med henblik på at de tre “store“ banker som staten måtte overtage, 

havde 85% markedsandel i bankvirksomheden i Island, anså ESA at landets 

betalingssystem mere eller mindre byggede på dem. Angreb på bankerne ville have 

betydet en alvorlig fare for den almene sikkerhed: man ville ikke have kunnet betale 

løn; det ville ikke have været muligt at importere fødevarer og medicin; forskellige 

slags bevaringskonti var lukket og det ville ikke have været muligt for almene borgere 

at få fat i penge til at betale gæld eller andet.
60

 

På grundlag af dette var det ESA’s konklusion at hvis de islandske 

myndigheders indgreb havde været i modstrid med §40 i EØS-aftalen så kunne de 

ikke desto mindre retfærdiggøres da de forsvarede det islandske banksystems 

virksomhed. Desuden anså ESA at indgrebene var i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet.
61

 

Af dette kan man konkludere at det er vigtigt at det ikke drejer sig om „alene 

økonomiske“ („merely economic“) følger: ESA understreger, som en retfærdiggørelse 

af indgrebene, truslen om borgernes sikkerhed og  faren for varemangel og nævner 

bl.a. fødevarer og medicin specielt. Citaterne til Campus Oil og Commission vs Italien 

viser også tankegangen – en stat har hjemmel til at forhindre at der opstår 

omstændigheder som  sem skaber fare for „its institutions, its essential public services 

and even the survival of its inhabitants“ eller som formindsker dens muligheder for at 

vedligeholde „the minimum supply of energy resources and goods essential to the 

public as a whole, the continuity of public service, national defence, the protection of 

public policy and public security and health emergencies“. 

 

3.2.3 General principles of EEA law –ESA’s afgørelse fra december 2010 

 

Blandt de regler, som anses som grundlæggende principper for EU-ret er regler om 

beskyttelse af menneskerettigheder, egalitetsprincippet, proportionalitetsprincippet og 

retssikkerhedsprincippet samt forbud mod loves tilbagevirkende kraft.
62

  

ESA hævder at EFTA-domstolen har anset, at man skal fortolke EØS-

aftalens bestemmelser i lyset af grundlæggende menneskerettigheder, selv om der i 

EØS-aftalen ikke findes en bestemmelse  der svarer til §6 i TEF. Af EU-domstolens 

domspraksis er det klart, at indgreb der indebærer fravigelser fra EU-retten, som f.eks. 

begrænsninger af de fire friheder, kun retfærdiggøres såvidt at de er i 

overensstemmelse med rettigheder som EMRK sikrer, da de er EU-rettens 

grundprincipper.
63

 Men fordi her bliver der vurderet om staters indgreb er i 

overensstemmelse med EMRK som et princip i EU/EØS-retten– som en del af 

vurdering af hvorvidt undtagelser er hjemlede – så kommer spørgsmålet om 

indgrebene er i overensstemmelse med EMRK ikke i betragtning medmindre de hører 

under EU/EØS-retten.
64

 Dette er i virkeligheden et resultat af en naturlig 

                                                 
60

 Se §99. 
61

 §105. 
62

 Se om EU-rettens grundprincipper, Takis Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford 

University Press (2nd ed.) 2006 og Steiner & Woods, EU Law, Oxford University Press (10th ed.) 

2009, s. 133-166.  Om EØS–rettens grundprincipper, se bl.a. §112 i ESA afgørelse og de hjemler som 

dér henvises til. 
63

 Se §112. 
64

 Se §§115-116. 
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arbejdsfordeling mellem Europadomstolen og EMD: Europadomstolen (og, hævder 

ESA: EFTA-domstolen) vurderer ikke om staters indgreb er i overensstemmelse med 

EMRK medmindre det er nødvendigt for at vurdere om indgrebene er i 

overensstemmelse med EU-retten– som EMRK er en del af.
65

  

På grund af ESA’s konklusion om at de islandske myndigheders indgreb ikke 

var en overtrædelse af §40 i EØS-aftalen anså ESA at den ikke var kompetent til at 

vurdere om indgrebene var i modstrid mod EMRK. Ikke desto mindre besluttede den 

at undersøge dette punkt nærmere, baseret på den (hypotetiske) forudsætning at de 

islandske myndigheders indgreb ansås for at være brud på EØS-aftalen og skulle af 

den grund undersøges på grund af EMRK.  Undersøgelsen skete på grundlag af 

følgende to punkter: Retten til at nyde sin ejendom i fred if. §1, P1 EMRK og 

grundprincippet om retssikkerhed og retmæssige forventninger.
66

  

Hvad angår beskyttelse af ejendomsretten if. EMRK anså ESA det uklart om 

en plads i rækken af fordringshavere ved konkurs kunne anses som ejendom, men at i 

hvert fald var forudsætningerne for indgreb i ejendomsretten if. §1 P1 opfyldt; 

begrænsningen var i loven, den byggede på et legitimt formål, hensyn blev taget til 

proportionalitetsprincippet og EMD generelt overlod staterne en vid skønsmargin på 

dette felt. ESA tilføjede, at vurdering efter proportionalitetsprincippet if. EØS-aftalen 

kunne sammenlignes med proportionalitetsprincippets vurdering if. §1. gr. 1. 

supplement. I så fald, da pegede EMD’s domspraksis i højere grad imod at tærsklen 

var lavere ifølge menneskerettighedskonventionen end EU/EØS-retten.
67

 

Konklusionen blev derfor den, med hensyn til den situation som de islandske 

myndigheder stod overfor, at menneskers ret at nyde sin ejendom i fred ikke var 

blevet overtrådt.
68

  

Hvad angik princippet om retssikkerhed kom ESA til den konklusion at den 

islandske stat ikke havde gjort noget inden vedtagelsen af nødloven, som kunne have 

skabt almene forventninger hos fordringshavere om at det islandske myndigheder ikke 

ville ændre fordringernes rækkefølge ved konkurs.
69

 ESA henviste til at nødloven 

ikke havde haft tilbagevirkende kraft selv om det umiddelbart var trådt i kraft og 

havde haft indflydelse på ældre transaktioner. Man henviste til at Europadomstolen 

alment havde antaget at EU-ret, som på denne måde umiddelbart trådte i kraft, 

forudsatte en begrundelse der byggede på tungtvejende grunde i almenhedens 

interesse.En forudsætning der iøvrigt var opfyldt i dette tilfælde.
70

  

 

3.2.4 Sammenfatning 

 

Som før nævnt må man undersøge to punkter i forbindelse med ESA´s afgørelse, som 

man her har bygget på. For det første er afgørelsen ikke endelig og for det andet 

omfatter den forholdsvis afgrænsede indgreb foretaget af de islandske myndigheder 

på grund af finanskrisen i 2008. Dette ændrer det ikke at her kan vi se hvordan 

myndighedernes indgreb på grund af krisen bliver analyseret ud fra EØS-retten og 
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 Se §112. 
66

 Se §113. 
67

 Se §117. 
68

 Se §118. 
69

 Se §119.  
70

 Efter min opfattelse er dette afsnit i afgørelsen diskutabel, noget som ikke drøftes nærmere her. 



Ragnhildur Helgadóttir 

752 

 

EMRK, og vi ser hvilket sammenligningsgrundlag anvendes ved vurdering af hvornår 

det er forsvarligt at fravige både reglerne om de fire friheder og generelle principper i 

EU/EØS-ret. Vurdering af tungtvejende grunde i almenhedens interesse og dog især 

proportionalitetprincippet er nøglen i denne vurdering.  

 

4 Sammenfatning og konklusioner 

Her foroven blev der stillet tre spørgsmål: Er det overhovedet muligt at fravige 

forfatningsretlige og folkeretlige principper for at gribe ind i finanskriser? Er der en 

forskel på hvor meget der skal til for at kunne anvende nødret i national ret og til at 

kunne fravige folkeretlige forpligtelser? Er det forskelligt hvor meget der skal til for at 

nødret kan være relevant, afhængigt af om det drejer sig om menneskerettigheder eller 

kompetence-regler? I så fald, er tærsklen så lavere i EU/EØS-retten end i de 

folkeretlige regler, der omhandler menneskerettigheder? I forlængelse af dette vil jeg 

kort drøfte domstolenes rolle og vigtigheden af teorier på dette felt. 

Angående om finanskriser kan retfærdiggøre derogation fra almene regler: 

Den svenske forfatning regner med en undtagelse (fra forbuddet mod skattelovens 

tilbagevirkende kraft) på grund af alvorlige finanskriser. Den norske riksret vedtog en 

fravigelse (ganske vist fra en kompetence-regel) på grund af en overhængede risiko 

for en banks konkurs, i 1926. Spørgsmålet er aldrig blevet afprøvet for EMD, men 

Siracusa-principperne nævner at „Economic difficulties per se cannot justify 

derogation measures.“ ESA ser også ud til at bygge på dette; retfærdiggørelse for den 

islandske stats indgreb (hvis den var nødvendig) byggede på at her drejede det sig 

ikke alene om økonomiske interesser, men desuden var grundlæggende goder truet 

(ifølge ESA’s vurdering).  

Finanskriser kan derfor være tungtvejende nok som argumenter for 

derogation. De kan være en retfærdiggørelsesgrund i sig selv. Men på den anden side 

er det uklart hvor man skal trække linjen: Der er få nederlag i statsfinanserne som ikke 

har indflydelse på offentlig service, sågar elementær service. Vi ved kun at ifølge 

ESA var situationen i Island i  oktober 2008 alvorlig nok til at opfylde EU/EØS-

rettens krav som retfærdiggjorde for de indgreb som man tog stilling til, men det var 

ikke dem alle sammen. 

Lad os nu sammenligne de regler om hvor meget der skal til for at man kan 

anvende nødret eller derogation i den nationale ret
71

 og folkeret. Her må man huske på 

at folkeretlige princippper om dette emne har indflydelse i den nationale ret.  

I alle tilfælde (national ret, EU/EØS-ret og if. EMRK) er sammenhængen 

mellem derogation og grunden til den det afgørende punkt. I den nationale ret 

fremstår den i ideer om at der skal mindre til at man viger kompetenceregler til side 

end menneskerettighedsprincipper såvel som i idéen om at man skal tage hensyn til 

proportionalitetsprincippet. En lignende tanke fremstår i EMRK med at nogle 

rettigheder er, if. §15, fuldkommen ufravigelige. Siden må man, også der, respektere 

proportionalitetsprincippet. I EU/EØS-retten skal der beføjelse i traktaternes tekst for 

at skaffe beføjelse til direkte forskelsbehandling, men i mange tilfælde kan regler 

udviklet af EU-domstolen (mandatory requirements) hjemle fravigelse. Det afgørende 

punkt i vurderingen om derogation hjemles er siden proportionalitet. 
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 Den nationale ret, som der henvises til her, er først og fremmest den i Vestnorden. 
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Dette er dog ikke til stor hjælp ved afgørelsen af hvor tærsklerne ligger! Vi 

ved dog at i Island, Norge og Danmark er forfatningsretlig nødret ikke blevet anvendt 

siden anden verdenskrig. Det er interessant at bemærke, at i diskussionen omkring den 

såkaldte nødlov, nr. 125/2008, nævnte Altings-medlemmerne forfatningens 

fortolkning og det at loven rummedes indenfor forfatningen som den burde fortolkes 

under disse forhold. På nær lovens populære betegnelse – nødloven (den samme 

betegnelse blev brugt om de love der blev vedtaget som reaktion på krisen i Irland og 

flere steder i ugerne inden
72

) – talte ingen om konstitutionel nødret. Jeg er af den 

mening at den islandske stat kunne have styrket sin stilling ved tydeligt at proklamere 

at for så vidt nødloven var forfatningsstridig var den omfattet af forfatningsretlig 

nødret. En meddelelse til Europarådet om mulig derogation fra §1 P1 ville heller ikke 

have skadet. Men diskussionen handlede ikke om dette, men derimod om loven 

rummedes indenfor forfatningen. Det er iøvrigt i fuldkommen overensstemmelse med 

det faktum, at i efterkrigstiden er forfatningen blevet fortolket med hensyn til den 

herskende situation, også økonomisk.
73

 Således har (vest)nordiske domstole været 

generøse med at inddrage den herskende situation da loven blev vedtaget ind i 

anvendelser af grundlovsparagrafferne, selv om konstitutionel nødret er ikke blevet 

anvendt siden umiddelbart efter anden verdenskrig. Det giver et fingerpeg om hvilke 

forudsætninger, både myndighederne og domstole, har ment at krævedes.  

Det foreligger klarere oplysninger om hvad der skal til ifølge EMRK: I 

betingelsen for ”offentlig faretilstand, der truer statens eksistens” indgår kravet om 

“an exceptional situation of crisis or emergency which affects the whole population 

and constitutes a threat to the organised life of the community of which the state is 

composed”; faren skal være overhængende, “it should affect the whole nation to the 

extent that the continuance of the organised life of the community was threatened” og 

anvendelse af  §15 kommer ikke på tale undtagen andre undtagelseshjemler (f.eks §8-

11) ikke rækker. Men her må vi huske på, at alle de eksempler som vi har om 

derogation på grundlag af §15 angår faren for bevæbnede angreb eller 

konfrontationer. Desuden skal derogationen være strengt nødvendig. 

Af praxis kan man ikke afgøre, om der er stor forskel på tærsklen mellem 

national ret og EMRK. Eftersom EU-retten indeholder også EMRK, er det svært at 

påstå noget om tærsklen i EU/EØS-retten som helhed. Her vil jeg minde om det 

synspunkt fra den nationale ret, at der skal mere til for at man kan fravige regler som 

beskytter enkeltindividers rettigheder og demokratiske regeringsformer end andre 

regler. I virkeligheden anser jeg dette for at være resultat af kravet om 

proportionalitet: Det er naturligt at der skal mere til for at man fraviger §5 i EMRK 

om forudsætning for lovmæssig arrest end bestemmelserne i §34 og §35 TFEU om fri 

varetransport. Det eneste som kan pege i en anden retning er ESA’s udtalelse i  §117 i 

bestemmelsen fra i december: ”The principle of proportionality is similar under 

Article 40 EEA on the one hand and Article 1 of Protocol 1 ECHR on the other.” Hvis 

dette er rigtigt, så kan det være afgørende om det drejer sig om ejendomsret, men ikke 

andre rettigheder if. EMRK.  

                                                 
72

 Her kan der henvises til Morgunblaðið 2.10.2008 („Det irske parlament vedtager en nødlov om bank-

systemet“) og siden 7.10.2008 „Nødlov i Island“. 
73

 Se om dette Hrd. 1951,268 og førnævnt Guldfodsdom. Der er mange flere eksempler og mange af de 

klareste drejer sig om opbygningen efter anden verdenskrig. 
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Sammenfattet betyder dette, at den nationale ret i praksis har været stringent 

på den ”store” nødret selv om årsagen til lovgivningen har indflydelse på 

fortolkningen af enkelte paragraffer, men dette gælder for alle disse retslige systemer. 

EMD har ligeledes været stringent i praksis, men oplysninger om hvorvidt man har 

forsøgt at melde undtagelsestilstand af andre årsager end fare for konfrontationer eller 

angreb er ikke tilgængelige. EU/EØS-retten har af flere grunde anerkendt derogation. 

Med hensyn til ESA’s argumentation i afgørelsen fra december 2010, er det ikke 

urimeligt at formode at stater kan (hvis de havner i alvorlige finanskriser) 

argumentere for derogation fra EMRK. Nøglen til det – både if. EU/EØS-retten (som 

ESA fremstiller den) og EMRK – at finanskriser giver stater mere omfattende 

beføjelser til at sidestille rettigheder end de ellers ville have beror dog på at de 

rettigheder man vil beskytte ikke kun er finansielle.  

Dette krav – at interesserne ikke kun er finansielle – og 

proportionalitetsprincippet er derfor de ledestjerner som man kan støtte sig til.  

Inden vi forlader emnet må vi se på to ting: For det første så er “reglen“ om 

hvilke beføjelser stater har og “reglen“ som domstole er rede til at anvende ikke 

nødvendigvis sammenfaldende. Forståeligt nok kan domstole i den nationale ret tøve 

med at tage op til revision om lovgiveren er kommet til den konklusion at der hersker 

undtagelsestilstand.
74

 Dertil kommer at EMD bygger på teorien om statens 

skønsmargin.
75

 Det er derfor ikke sikkert om teorier om tærskler m.m. (i 

virkeligheden den juridiske konklusion ud fra tekster og lovforklaringer, uafhængigt 

af idéer om domstolenes kompetence) og domme om samme emne er 

sammenfaldende.  

Det sidste punkt som man her må se nærmere på er nødrettens natur og 

formålet med at opridse dens begrænsninger. „Somme tider må man bare gøre det 

som der skal gøres“ sagde en islandsk embedsmand om nødloven. Jeg anser at 

diskussionen om (konstitutionel) nødret spiller en vigtig rolle i styring og begræsning. 

Myndighederne skal overveje nøje inden de bestemmer indgreb (af hvilken årsag som 

helst) som strækker grundlovsparagrafferne. De skal tænke sig bedre om, søge alle 

andre udveje og indgå et omfattende politisk samråd inden de bestemmer sig for 

indgreb der afviger den ramme som forfatningen tillader. Derfor  må de (i princippet) 

være rede til at melde det når de fraviger forfatningen og hvorfor. Hvis man tillige vil 

fravige EMRK – så drejer det sig tydeligvis om menneskerettighedprincipper – skal 

myndighederne gøre alt dette og være rede til at proklamere offentligt i international 

sammenhæng at det drejer sig om undtagelsestilstand. Dette gjorde englænderne i 

2001. A’s utidsbegrænsede arrest (i A& others), uden at han blev dømt for noget, 

byggede på (nød)loven som blev diskuteret i det britiske parlament og 

undtagelsestilstanden blev diskuteret såvel indenlands som meddelt til Europarådet. 

Loven – og behandlingen af A – blev revideret både i Overhuset og hos 

menneskerettighedsdomstolen og anses for at holde for den sidstnævnte. Det er min 

opfattelse – selv om jeg er uenig med EMD i sagen – at denne sagsbehandling og 

konklusion mere er i overensstemmelse med retsstaten end hvis A var blevet pågrebet 
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 Her kan man igen henvise til islandske parlamentsmedlemmers indstilling som den fremgår af deres 

folketingstaler og udvalgsbetænkninger i efteråret 2008.  
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 Om domstolenes tilbageholdenhed kan der henvises til mange domme (fra Island og flere lande, samt 

EMD), men jeg henviser her kun til Jens Elo Rytter‘s artikel í Juristen 4/2009. 
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på gaden og bragt i fængsel på grundlag af regeringens hemmelige afgørelse. Det at 

tage “det som der skal gøres” op på bordet er en hindring i sig selv. 

Ligesom der sandsynligvis altid må eksistere en nødret (i modsat fald ville 

stater f.eks. tøve med at indføre strenge regler i menneskerettighedskonventioner) er 

det derfor vigtigt at diskutere den og tegne linjerne for hvad den hjemler. 

 




