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1. Indledning

Jeg vil begynde med at takke referenten, forvaltningsråd Matti Pellonpää, for hans 
særlig interessante og tankevækkende analyse på dialogen mellem Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (EMD) og medlemsstaternes domstole. Han belyser mange 
aspekter af dette begreb der bliver mere aktuelt og dukker stadig oftere op i debatten om 
samspillet mellem nationale domstole og EMD om praksis omkring Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention (EMK). Det er interessant at drøfte dem ud fra nordiske 
domstoles synsvinkel og undersøge om og hvorledes der foregår en dialog mellem de højeste 
domstole i Norden og EMD, og om det er ønskeligt at udvide den.

I det følgende vil jeg rette blikket mod nogle forhold som man kunne tage til drøftelse. 
For det første vil jeg gerne undersøge hvad der menes med begrebet dialog, hvad det dybest 
set dækker. For det andet vil jeg gerne drøfte de forklaringer som referenten giver på at 
dialogen er vokset. For det tredje vil jeg diskutere hvorledes dialogen med EMD ser ud over 
for nordiske domstole. For det fjerde er det nyttigt at evaluere betænkeligheder som referenten 
fremsætter om hvorvidt den nye protokol nr. 16 til EMK om rådgivende udtalelser i verserende 
national retssager, vil bidrage til at udvide dialogen mellem dem og EMD. Endelig mener jeg 
det er vigtigt at diskutere referentens hovedkonklusion i tes. 1 om at en dialog mellem EMD 
og de nationale domstole er «en förutsättning för en harmonisk utveckling av de mänskliga 
rättigheterna i Europa».

2. Om begrebet dialog mellem domstole og grundene til dens voksende 
betydning 

I almindelig forstand henviser begrebet dialog til en samtale mellem to eller flere parter 
der indebærer en meningsudveksling om et bestemt emne og kan føre til at der skabes eller 
videreudvikles en ide eller en fælles konklusion. Begrebet som sådant er ikke juridisk, og 
det har ingen juridisk betydning. Men som referenten ganske rigtigt påpeger, er vægten 
af henvisning til en sådan dialog og indbyrdes dialog som han også kalder vekselvirkning 
mellem EMD og nationale domstole, vokset betydeligt det sidste årti i den juridiske debat om 
Menneskerettighedsdomstolens stilling.

 I bred betydning beskriver begrebet den uformelle dialog der foregår mellem EMDs 
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dommere og medlemsstaternes dommere, fx på konferencer eller de årlige samrådsmøder som 
EMD har indbudt til de seneste år under overskriften Dialogue Between Judges. I mere snæver 
betydning tales der om en dialog mellem domstole, (judicial dialogue) og det er netop hvad 
dette seminar drejer sig om. I den debat ser man nu stærk tendens til at definere dialog som 
et slags formelt samspil mellem EMD og de nationale domstole, og som et aktivt element 
i tilsynssystemet omkring konventionen. Teorier om hvad en sådan dialog indebærer og 
målsætningen med den er imidlertid ikke enslydende, og jeg mener at de på visse måder er 
misvisende.

I rapporten fra den såkaldte vismandsgruppe (Group of Wise Persons) fra 2006 blev 
det bl.a. foreslået at oprette et system hvor de højeste domstole i medlemsstaterne i enkeltsager 
kunne indhente rådgivende udtalelser fra EMD «in order to foster a dialogue between courts 
and enhance the Court’s ‘constitutional’ role».1 Derfra kom begrebet for første gang ind i 
teksten og de forberedende dokumenter til tillægsprotokol 16 til konventionen der blev 
vedtaget den 2. oktober 2013. I præambelen til tillægsprotokollen, stk. 3, fremhæves det at 
EMDs ret til at afgive rådgivende udtalelser vil «enhance the interaction between the Court and 
national authorities and thereby reinforce implementation of the Convention, in accordance 
with the principle of subsidiarity».2 Jeg kommer nærmere ind på virkningen af tillægsprotokol 
16 senere, men det er helt sikkert at en af hovedmålsætningerne med den er at skabe en form 
for formalisering af dialogen mellem EMD og de nationale domstole.

Matti Pellonpääs forestillinger om målsætninger med en dialog mellem EMD og 
de nationale domstole er af forskellig karakter. I tes. 1 peger han på at nytten af dialogen 
består i at kompensere det forhold at EMD ikke fungerer i et reelt konstitutionelt miljø hvor 
nogen institution kunne sætte grænser for den og danne modvægt mod domstolens magt.3 Han 
foreslår også at grunden til at vægten på denne dialog er vokset så meget de seneste år skal 
især være det større arbejdspres ved domstolen. Det skal have ført til at nationale domstole har 
taget kritisk stilling til EMDs domme og ikke har været enige i de regler der fremgår af dem, 
mener at de er uklare og simpelthen beror på misforståelser. Jeg er ganske vist ikke overbevist 
om den forklaring fra referenten om et større arbejdspres som sådant er årsagen.4 De nationale 
domstoles reaktioner kan først og fremmest forklares ved at EMD i stadig højere grad er blevet 
kritiseret for at strække sig længere i at revidere nationale institutioners beslutninger. Derfor er 
der opstået en konflikt om dens legitimitet til at erklære en demokratisk proces’ resultater eller 
udførligt underbyggede domme i medlemslandene for at være i modstrid med konventionen. 
Det gælder ikke mindst når EMD tilsyneladende misforstår nationale domstoles regler eller 
reviderer nationale domstoles tolkning af landets love, i modstrid med det princip at den ikke 
er nogen appelret (fourth instance principle), og at nationale domstole har bedre mulighed for 
at bedømme forholdene (the „better placed“ argument).5

Ved visse særlige omstændigheder har nationale domstole derfor undtagelsesvis 
nægtet at følge dens præcedens som det bl.a. ses i Storbritanniens Højesterets reaktion på 
EMDs kammers konklusion i sagen Al-Khawaja mod Storbritannien af den 20. januar 2009

1 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers §§ 81 og 135, 979bis meeting, CM(2006) 203 15 
November 2006. Findes på https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1063779

2 Explanatory Report to Protocol No. 16, §§ 1 og 25.
3 Matti Pellonpää, „Dialog mellom Den europeiske menneskerettsdomstol og nasjonale domstoler“ i Forhandlingene ved 

det 40. nordiske Juristmøte i Oslo 21.–22. august 2014, Bind I, s. 310 og 325.
4  Ibid, s. 309.
5 Se nærmere om EMDs stilling over for nationale domstole og subsidaritetsprincippet: Jonas Christoffersen, Fair Bal-

ance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights, (Leiden 2009), s. 276.
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om at den britiske stat havde krænket konventionen, art. 6 i forbindelse med bevisføring og 
bevismidler i en straffesag. Det førte siden til en ændret holdning vedrørende den anden af de to 
klagere i Storkammerets dom af den 15. december 2011. Denne udvikling er beskrevet i referatet, 
og der henvises bl.a. til bemærkningerne i dommer Bratzas dissens i Storkammerets dom fra 
2011 om at sagen er et godt eksempel på judicial dialogue mellem nationale domstole og EMD.6 
Vi ser ligeledes et klart eksempel på den østrigske forfatningsdomstols modstand mod EMDs 
tolkning af tillægsprotokol 7, art. 4. Østrigs forfatningsdomstol har således både rettet EMDs 
konklusioner om østrigsk national lovgivning og nægtet helt og fuldt at følge den rettesnor som 
EMDs Storkammer havde fremsat i sagen Zolotukhin mod Rusland af den 20. februar 2009 i 
tilfælde om tvivl om samspillet af forvaltningssanktioner og straffe i sager om spirituskørsel.7

Til sidst må nævnes den konflikt som er opstået på politisk niveau i nogle medlemstater 
om EMDs legitimitet til at erklære en demokratisk proces’ resultater for at være i modstrid med 
Konventionen. Et klart eksempel er tensionen i Storbritannien i forbindelse med EMDs domme 
i Hirst-sagen og senere dommer om valgret af fanger.8 Den tension havde også stor indryk 
ved preparationen af Brighton-erklæringen i 2012. Det var derfor ikke uforventet at Brighton-
erklæringen havde også som speciel mål at styrke nationale domstolers stilling i dialog 
ved Strasbourg. Som led i det er den nye procedure efter tillægsprotokol nr. 16 om EMDs 
rådgivende udtalelser i sager der føres for nationale domstole.9 Det kommer jeg til senere igen.

3. Dialogens betydning for nordisk ret og de højeste nordiske domstoles stilling

Når man ser på forholdene i Norden, bør man først huske på at visse forhold kan modvirke 
mulighederne for at der skabes en dialog mellem de højeste domstole i Norden og EMD, og 
de adskiller sig på visse måder fra forholdene i de lande som referenten tager om eksempler. 
Nogle udgangspunkter kan diskuteres.

1) Der findes der ingen forfatningsdomstole i de nordiske lande. Der adskiller de 
traditionelle forestillinger om de almene domstoles rolle i forfatningen sig på visse måder fra 
dem der gælder for Østrigs og Tysklands forfatningsdomstole, og ligeledes fra de herskende 
forestillinger i Storbritannien om at domstole skaber retsregler. I det nordiske system er 
udgangspunktet hovedsagelig at den lovgivende magt er statsmagtens højeste magt og er 
den indehaver af statsmagten der sætter lovene.10 De almene domstoles magt til at revidere 
loves konstitutionelle gyldighed anerkendes alligevel, men nordiske domstole, især Danmarks 
højeste domstole og i lang tid Islands har udvist stor forsigtighed når der har været tvivl om 
hvorvidt en lov er i modstrid med grundlovens bestemmelser om menneskerettigheder.11 
Alligevel er det ubestridt at indflydelse fra Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen

6 Se stk. 2 i Concurring opinion of Judge Bratza, EMDs dom i sagen Al-Khawaja og Tahery mod Storbritannien, 15. 
december 2011, Nr. 26766/05 og 22228/06.

7 Matti Pellonpää, „Dialog mellom Den europeiske menneskerettsdomstol og nasjonale domstoler“, s. 312.
8 Se Hirst mod Storbritannien, Storkammers dom fra 6. oktober 2005, nr. 74025/01 og Greens og M.T. mod Storbrittanien 

fra 23. november 2010, nr. 60041/08 og 60054/08
9 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Brighton Declaration forhandlet og ved-

taget den 19. og 20. april 2012, paragraph 12d.  Også den 15. protokol til EMK som henviser til subsidiaritetsprincippet 
og statens skønsmargin er påvirket af denne idé. 

10   Sten Schaumburg-Müller, „Parliamentary Precedence in Denmark – A Jurisprudential Assessment“ i Nordisk tidsskrift for 
menneskerettigheter. Vol. 27, nr. 2. 2009, s. 182.

11  Med ændringer af bestemmelserne om menneskerettigheder i den islandske grundlov i 1995 der især byggede på bestem-
melserne i EMK, har islandske domstoles holdning imidlertid ændret sig betydeligt på dette punkt. Se Björg Thorarensen, 
Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi (Codex 2008), s. 106-114.
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har ansporet domstolene meget til denne tilsynsopgave over for den lovgivende magt i de 
seneste årtier.12

2) De nordiske landes højeste domstole i almindelighed giver kun tilkendegivelser om 
tolkningen af love i forbindelse med klare uenigheder i konkrete sager. Det er derfor mindre 
sandsynligt at overvejelser eller en dialog om forholdet mellem nationale domstole og EMD og 
om hvilke regler der kan udledes af EMDs retspraksis optræder i nordiske domme. Forestillingen 
om at domstole deltager i en dialog via deres løsninger, er i virkeligheden fremmed for nordisk 
ret og egentlig i modstrid med de vedtagne forestillinger om at domstolenes hovedopgave er 
at løse tvister.

3) De nordiske landes dualistiske system om forhold mellem national ret og 
folkeretslige forpligtelser kan have indflydelse i hvert fald i nogle af de nordiske lande. Her 
kan man tage Islands Højesteret som eksempel som har i sine dommer henvist til art. 2 i lov nr. 
62/1994 om EMK’s inkorporering hvor det anføres at EMDs domme ikke er direkte bindende 
efter islandsk national ret men kun folkeretsligt.13 Videre kan man ikke automatisk gå ud fra 
at nationale domstole tilslutter sig at en tolkning af Menneskerettighedskonventionen i EMDs 
dom i en sag som staten ikke er part i, formelt er bindende selv om man normalt følger den.14

Det er kendt at der er eksempler på at domstole i de nordiske lande henviser til 
det såkaldte klarhedskrav. Der opstår naturligvis tvivl om hvorvidt EMDs tolkning af 
Menneskerettighedskonventionens bestemmelser i en sag mod en medlemsstat er tilstrækkelig 
klar og uforbeholden, og ikke mindre om forholdene er sammenlignelige hvis den skal gælde 
i en anden medlemsstat. I norsk ret var man en overgang af den opfattelse at man for at kunne 
tilsidesætte en lov på grundlag af en regel der var udformet i EMDs retspraksis, måtte have en 
regel der for tilstrækkelig klar og uforbeholden.15

Islands Højesterett har også henvist til klarhedskravene. Ligesom den østrigske 
forfatningsdomstol og i øvrigt flere domstole i de nordiske lande måtte den afgøre om EMDs 
fortolkning af tillægsprotokol 7, art. 4 om ne bis in idem-princippet skal anvendes over for 
lovbestemmelser om sanktioner i skattesager. På dette felt er sanktionssystemet i Island 
beslægtet men dog ikke nøjagtig analogt med det der har været i kraft i Norge, Sverige og 
Finland. I Islands Højesterets dom af den 22. september 2010, nr. 371/2010 fremkom en 
bemærkelsesværdig begrundelse for virkningen af reglen som EMDs Storkammer havde 
udformet i Zolotukhin-dommen der på det tidspunkt lige var faldet i Strasbourg og som 
imidlertid ikke vedrørte sanktioner i skattesager. Islands Højesteret gennemgik EMDs praksis 
om følgerne af tillægsprotokol 7, art. 4 for skattesager, især afgørelserne i sagerne Ponsetti 
og Chesnel mod Frankrig fra den 14. september 1999 og Rosenquist mod Sverige fra den 14. 
september 2004.

I en usædvanleg udførlig begrundelse drøftede Islands Højesteret hvilke krav der 
måtte stilles til de regler der kunne udledes af Menneskerettighedsdomstolens domspraksis. 
Desuden fremsatte den bemærkelsesværdige synspunkter på hvem i det islandske retssystem

12   Björg Thorarensen, „The Nordic Constitutions in a Multilevel Constitutional Order“ i H. Krunke, J.E. Rytter, J. Vester-
gaard, K.C. Lauta og P. Blume (red.) Rettens magt – Magtens ret, (Djøf 2014) s. 343.

13   Det er blevet kritiseret hvorledes Islands Højesteret har henvist til bestemmelsen for at begrunde at den formelt ikke 
er bundet af EMDs præcedens. Se nærmere Davíð Thor Björgvinsson, „Staða dóma Mannréttindadómstóls Evrópu í 
íslenskum landsrétti“, Tímarit Lögréttu 10. årg. 2014, s. 40.

14   Jf. Islands Højesterets dom Hrd. den 22. september 2010, nr. 371/2010 der gennemgås senere.
15   Se Jens Edvin A. Skoghøy, „De nordiske domstolene og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon“ i SvJT 2013, s. 

397 og Mads Andenæs og Eirik Bjørge, „Norske domstoler og utviklingen av menneskerettene“ i Jussens Venner, vol 46, 
s. 254. I denne forbindelse har man især henvist til Norges Højesterets domme i Rt. 1994, s. 610 (Bølgepappkjennelsen) 
og Rt. 2000, s. 996 (Bøhlerdommen).
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der er nærmest til at reagere på en regel som EMD formulerer. Således fremhæves det at 
domstole ganske vist tager EMDs domme i betragtning som forklaring på konventionen når 
dens bestemmelser skal til prøvelse som en del af islandsk national ret. Men det er bl.a. en 
følge af den ordning der har grundlag i den dualistiske karakter af national ret og folkeret, at 
der er den lovgivende magts opgave at foretage de nødvendige ændringer af den nationale ret 
så den respekterer den islandske stats forpligtelser ifølge EMK. Vedrørende hvilken betydning 
Zolotukhin-reglen havde i forhold til islandsk ret, påpegede domstolen at der herskede 
usikkerhed angående en tolkning både af gyldighedsområdet og indholdet af tillægsprotokol 7, 
art. 4, stk. 1. Der forelå på dette tidspunkt ingen præcedens fra EMD om at det var i modstrid 
med tillægsprotokol 7, art. 4, at myndighederne anvendte tillæg til skatteansættelser på grund 
af overtrædelser af regler om at opgive indtægter til skat, og at den samme person i en anden 
sag blev pålagt strafsanktioner for retten for samme forhold. Selv om EMDs dom i Zolotukhin-
sagen markerede en ændring i holdningen vedrørende udlægning af tillægsprotokol 7, art. 
4, angik den sag anderledes forhold. Desuden lignede forvaltningssystemet for skattesager i 
Island på dette punkt hvad man kunne finde i en lang række andre medlemsstater. For at det 
kunne komme på tale at fastslå at behandlingen af skattesager ikke kunne opretholdes på grund 
af bestemmelser i konventionen, måtte det i det mindste fremgå klart at islandsk lov var i 
modstrid med den, efter omstændighederne ud fra domme fra Menneskerettighedsdomstolen.

Her kan se et eksempel på den konflikt der er opstået omkring EMDs praksis ud fra tvister 
om ne bis in idem-princippet i forbindelse med skattesager i en lang række medlemsstater.16 Selv 
om det var domstolens Storkammers erklærede formål med Zolotukhin-sagen at fremsætte et 
klart præcedens og en harmoniseret tolkning af gyldigheden af tillægsprotokol 7, art. 4, når det 
gælder sanktioner i to adskilte sager som dog har deres udspring i de samme sagsforhold, skabte 
den rent faktisk endnu større retslig usikkerhed. Synspunktet bag sanktionerne i skattesager 
ligner således ikke de sanktioner der var til behandling i Zolotukhin-sagen, og her slås det også 
fast at det ligger i hænderne på den islandske lovgivende myndighed og ikke Islands Højesteret 
at omvælte det system der har været i kraft i årtier omkring sanktioner i skattesager. Her bliver 
der så at sige sendt besked for at minde om det princip i de nordiske forfatningssystemer at 
det er den lovgivende myndighed og ikke domstolene der sætter lovene.17 Derfor burde den 
lovgivende myndighed i grunden reagere på de præcedenser som EMD giver, med ændringer 
eller tillempning efter omstændighederne. 

I EMDs domme i fire finske sager der blev afsagt den 20. maj 2014, har EMD 
udlagt tillægsprotokol 7, art. 4, i forbindelse med det finske skattesystem. Den mente at der 
forelå en overtrædelse af tillægsprotokol 7, art. 4, i to af sagerne, men ikke i de to andra 
idet sagsforholdene ikke var analoge.18 Det er ikke muligt at gennemgå de konklusioner her, 
men det er muligt at det er lykkedes bedre at skabe præcedens for andre nordiske lande om 
forholdet. Man bør dog huske på at de nordiske landes lovgivning ikke er fuldstændig analog 
og forskellige nuancer i sagsforholdene kan føre til forskelligt udfald. Men det finske system 
om skattesanktioner og andre nordiske systemer om skattesanktioner, uden den islandske, har 
nu allerede været forandret in linje med disse konklusioner fra EMD.

16   Her bør også gøres opmærksom på at fire betydende medlemslande, Tyskland, Holland, Storbritannien og Tyrkiet, ikke 
har ratificeret protokol nr. 7 til konventionen.

17   De anklagede i sagen blev senere kendt skyldige i strafbar overtrædelse af skatteloven i Islands Højesterets dom af den 
7. februar 2013, nr. 74/2012. De har anket deres sag til EMD og klaget over overtrædelse af protokol 7, art. 4, og anken 
er nu til behandling hos EMD.

18   Domme fra EMD 20. maj 2014 i sagerne Nykänen, nr. 11828/11 og Glantz, nr. 37394/11 (krænkelse), Häkkä, nr. 
758/11og Pirttimäki 35232/11(ikke krænkelse).



288

En anden variant af dialog der er analyseret i referatet, er hvorledes EMD og nationale 
domstole i fællesskab har udformet kriterier der kan lægges til grund når hensyn til privatlivets 
ukrænkelighed og ytringsfriheden skal afvejes. Et af de bedste eksempler på det ses i EMDs 
domme i prinsesse Caroline af Monacos sager Von Hannover mod Tyskland (No. 1, 2 og 3).19 
Deraf ses udmærket hvordan EMD har bragt sig selv nærmere til den tyske forfatningsdomstols 
argumenter, og samtidig er kriterierne der lægges til grund for denne afvejning af interesser, 
udført mere udførligt. I EMDs dom af den 16. januar i år i sagen Lillo-Stenberg og Sæther mod 
Norge genspejles udmærket følgerne af den dialog. Eftersom Norges Højesteret omhyggeligt 
havde afvejet de modstridende interesser i sagen og klart havde taget stilling til de kriterier 
der var udformet i praksis i Strasbourg, mente EMD at den måtte have meget stærke grunde 
til at «substitute its view for that of its domestic courts», og at man måtte tage hensyn til den 
skønsmargin som nationale domstole havde.20

4. Åbner rådgivende udtalelser ifølge tillægsprotokol 16 for større dialog?

Som tidligere nævnt var målet med den nye protokol 16 om rådgivende udtalelser fra EMD 
i sager der føres for nationale domstole, især dobbelt. Dels skal den bidrage til en dialog 
mellem EMD og nationale domstole, og dels skal den udvide EMDs forfatningsmæssige 
rolle (constitutional role). Domstolens præsident, Dean Spielman, har beskrevet protokollens 
målsætning på den måde at den åbner en «formal and direct channel for dialogue between the 
national and the European judge» og sandsynligvis vil forbedre praksis efter konventionen 
i medlemslandene.21 Denne nye konsulentopgave for domstolen har ingen parallel. Den er 
i virkeligheden en blanding af systemet med præjudicielle afgørelser fra EU-Domstolen 
og rådgivende udtalelser fra EFTA-Domstolen, men fundamentalt forskellig fra både.22 
Det karakteristiske for den er især 1) at protokollen er valgfri, 2) medlemslandenes højeste 
domstole selv fuldtud bestemmer om de søger efter en rådgivende udtalelse fra Strasbourg, 
3) EMD kun vil udtale sig om visse principper angående tolkning af EMK ved afgørelse af 
en konkret sag og ikke mindst 4) at udtalelserne ikke er bindende for den nationale domstol.

Det er ikke muligt her nærmere at beskrive denne nye rolle for domstolen. Jeg 
anser det ikke for særlig sandsynligt at 16. protokol vil opnå sit mål, og flere har udtrykt 
tvivl om det.23 Jeg er enig med referenten i tes. 4 at det er svært at se hvordan en hjemmel til 
de højeste domstole i medlemslandene til at indhente en rådgivende udtalelse fra EMD kan 
skabe en formel kanal eller en infrastruktur for en dialog mellem domstolene. Selv om der 
hele tiden henvises til en større dialog i forbindelse med den 16. protokol, peger dens andet 
hovedmål i virkeligheden i en anden retning, og her ser man på forbilleder om hvilken rolle 

19   Domme fra EMD 1) 24. juni 2004, nr. 59320/00, 2) 7. februar 2012, nr. 40660/08 og 60641/08 og 3) 19. september 
2013 nr. 8772/10.

20   Dom fra EMD 16. januar 2014, nr. 13258/09, stk. 44 og 45.
21   Dean Spielman, “Judgments of the European Court of Human Rights Effects and Implementation” Keynote Speech at 

Conference at the Paulinerkirche Göttingen Georg-August-University, Göttingen 20 September 2013, s. 4. kan findes på 
http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20130920_Spielmann_Gottingen_ENG.pdf.

22   Om en sammenligning med EU-domstolens præjudicielle afgørelser kan henvises til Paul Gragl, ʻ(Judicial) Love is Not 
a One-Way Street: The EU Preliminary Reference Procedure as a Model for ECtHr Advisory Opinions Under Draft 
Protocol No. 16ʼ, European Law Review (2013), No. 2. 

23   Se fx Kanstantsin Dzehtsiarou and Noreen O’Meara, “Advisory jurisdiction and the European Court of Human Rights: a 
magic bullet for dialogue and docket-control?” Legal Studies (2014) doi: 10.1111/lest.12025, 11. og Iain Cameron, “The 
Court and the member states: procedural aspects” i Andreas Føllesdal, Birgit Peters and Geir Ulfstein (eds.), Constituting 
Europe. The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context (Cambridge University Press 
2013), s. 48-50.
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forfatningsdomstole har i visse medlemslande. Således kan det nedbringe klager til EMD i 
fremtiden hvis domstolen på forhånd kan afgøre tolkning af EMK hvor der opstår tvivl om 
det i en medlemsstat, især hvis der foreligger et systemberoende problem og det samtidig har 
betydning for løsningen af identisk eller beslægtede problemer. Således kunne en udtalelse til 
dels spille samme rolle som den pilot-judgment procedure som EMD har indledt i gentagne 
kæremål angående et systemberoende problem i en medlemsstat.

5 Afslutning

Henvisninger til en dialog mellem EMD og nationale domstole er vokset meget de seneste år, 
både i juridisk og politisk debat. Debatten er dog ikke særlig målrettet og undertiden hul, for 
der henvises til en dialog i mange og forskellige sammenhænge. Her skal gøres et forsøg på at 
foreslå hvordan man kan klargøre indholdet af en dialog mellem EMD og nationale domstole.

1) Den vigtigste betydning af en dialog er som referenten beskriver det i tes. 1 og 2, 
at der sættes visse grænser for EMD af medlemslandenes domstole. Nationale domstole kan 
ifølge dette beslutte ikke at følge EMDs præcedens hvis de mener at dens tolkning beror på en 
misforståelse af den nationale ret, eller er så uklar at man ikke kan lægge den til grund for en 
løsning af en sag.

2) Reaktioner fra nationale domstole kan føre enten til at EMD ændrer sin hidtidige 
tolkning af konventionens bestemmelser, eller indføjer den nationale domstols synspunkter 
i kriterier som den støtter sig til ved tolkning af bestemmelser i sin praksis. Således kan 
dialogens virkninger nå langt uden for EMDs dialog med en domstol i et enkelt land og få 
virkninger i alle medlemslandene.

3) Den dialog som det er hensigten med protokol nr. 16 at formalisere med rådgivende 
udtalelser fra EMD, er uklar og meget lidt forklaret. Det ses ikke at der er behov for at tvinge 
en dialog ind i en bestemt infrastruktur eller proceduremæssig kanal, og her gives medhold i 
referentens holdning i tes. 4.

Hvis domstole i de nordiske lande vil deltage aktivt i en dialog med EMD, må det 
kræve en mere udførlig argumentation i deres løsninger hvor det afgøres om nationale love 
eller praksis er i modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, især hvis de 
er uenige med EMD om tolkningen af visse forhold. Det kræver muligvis en revision af de 
vedtagne forestillinger i de nordiske lande om domstoles opgaver.

Endelig er det værd at overveje om en dialog mellem domstole som referenten 
påpeger i tes. 1, er en forudsætning for en harmonisk udvikling i menneskerettigheder i Europa. 
Jeg er ikke overbevist om at det er tilfældet. Dialogen er en følge af hvorledes EMD har 
udviklet sin magt til at revidere, og er først og fremmest opstået på grund af reaktioner fra 
medlemslandenes domstole med at sætte visse grænser for den magt. Det er så en anden sag om 
det bebuder en fælles praksis inden for medlemslandene hvis betydningsfulde domstole i store 
medlemslande som fx Tysklands forfatningsdomstol eller Storbritanniens højesteret deltager 
aktivt i en sådan dialog med deres kritik og således ændrer EMDs holdning i senere sager mens 
andre landes domstole er tavse. Det er i hvert fald sikkert at nationale domstoles muligheder 
for at have en sådan indflydelse veksler meget fra land til land.
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Oppsummering av debatten ved debattlederen, høyesterettsdommer Liv Gjølstad, 
Norge:

Deltakere i debatten:
Børge Dahl, fhv. højesteretspresident, Danmark
Clarence Crafoord, sjef, Centrum for rättvisa, Sverige
Arne Fliflet, advokat, Norge
Jonas Christoffersen, direktør, Danmark
Robert Spano, dommer EMD, Island
Matti Pellonpää, forvaltningsråd, Finland, referent
Bjørg Thorarensen, professor, Island, koreferent
 

I debatten var flere inne på hva som er årsaken til at temaet har kommet så sterkt i fokus de 
senere år. Det ble pekt på at det har vært flere faser i forholdet mellom EMD og de nasjonale 
domstoler. Utviklingen har dreiet fra en oppfatning av EMD som et “fyrtårn” som nasjonale 
domstoler måtte navigere etter, til en mer realistisk holdning til EMD, og hvor EMD på den 
annen side etter hvert har blitt noe mer lydhør for nasjonale løsninger. Etter manges oppfatning 
henger dette sammen med at EMD har gått for langt i sin anvendelse av konvensjonen og til 
dels misforstått nasjonal lov og praksis. Det har dessuten vært kritisert at det ikke har vært lett å 
finne frem til hva som er gjeldende rett innenfor EMK. Forholdet mellom minimumsrettighetene 
og sterkere beskyttelse ble det også reist spørsmål ved, jf. at Högsta domstolen i Sverige har 
slått fast at hver domstol må gjøre en egen bedømming av hva konvensjonen krever i egenskap 
av svensk rett. Dette ble av kommentert med at dersom det anses nødvendig å gå utover 
minimumsrettighetene, må det være en nasjonal sak.  

Referentens tese om at en vekselvirkning – en dialog – er en forutsetning for en 
harmonisk utvikling av menneskerettighetene i Europa ble diskutert. Fra et nordisk perspektiv 
stilte flere av debattdeltakerne seg nølende til tesen og fremhevet at de sakene som det er vist 
til for å underbygge den, gjelder spesielle saker fra makttunge domstoler på kontinentet. Vi 
i Norden kan ikke forvente en tilsvarende mulighet for dialog, iallfall ikke de enkelte lands 
domstoler alene. Til dels vil en slik dialog også være fremmed for nordiske domstoler ved 
avgjørelsen av konkrete saker. 

Hensynet til en balansert utvikling i EMD ble imidlertid påpekt og i tilknytning 
til dette betydningen av at våre lover og dommer blir lettere tilgjengelig for EMD. Godt 
oversettelsesarbeid og informasjon om de nasjonale løsninger blir derfor viktig. Dialog er også 
viktig for å styrke de nasjonale domstolene, jf. subsidiaritetsprinsippet. 

Et sentralt punkt i debatten var påpekning av at dialogen må starte i den politiske 
prosess. Når det nasjonalt kommer forslag som reiser spørsmål om forholdet til konvensjonen, 
er det viktig at man går inn i innholdet i rettighetene og nærmere vurderer avveiningen av dem, 
eller grunnlaget for begrensninger i rettighetene. Dette bør de nasjonale menneskerettsmiljøene 
bidra til at skjer. Behandlingen og avveiningene i den demokratiske prosessen må komme frem 
i de nasjonale dommer. Som en illustrasjon ble vist til avsnitt 79 i Menneskerettsdomstolens 
dom 6. oktober 2005 i saken Hirst mot Storbritannia (No.2) om stemmerett for innsatte som 
soner fengselsstraff. Her ble det vist til at de britiske reglene ikke hadde vært gjenstand for en 
god demokratisk prosess med den nødvendige avveining av de motstående interesser. Starter 
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man derimot nasjonalt med en slik demokratisk prosess, vil mulighetene for å få aksept for sine 
synspunkter, og for å påvirke Strasbourg, være langt sterkere.

Enkelte talere var inne på spørsmålet om formalisering av dialogen, særskilt om 
Protokoll 16 med opplegget til rådgivende uttalelser vil være noe egnet forum for dialog. Det 
ble uttrykt en viss skepsis og antatt at betydningen av rådgivende uttalelser for domstolene i 
Norden er svært usikker.          

Fhv. højesteretspresident Børge Dahl, Danmark: 

Vi skylder både referent og korreferent en stor tak. De har på glimrende vis belyst en 
overordentlig viktig problemstilling, som giver anledning til at reflektere over spørgsmål som: 
hvor går grænsen mellom ret og politik, hvad er domstolenes opgave?

I Danmark har vi arbejdet med en formulering av domstolenes værdier og mål. Vi har 
nedfældet, at domstolene på lovens grund arbejder for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige 
afgørelser i rette tid – afgørelser, som er velbegrundede og til at forstå. Og vi har føjet til, at 
domstolene derved opnår befolkningens tillid og respekt.

Det med befolkningens tillid er helt avgørende for domstolenes legitimitet i et 
demokrati og en retsstat. Og det er heldigvis et punkt, hvor det ikke står så ringe til i de 
nordiske lande. Der bliver hvert år foretaget en global evaluering af, hvordan det faktisk står 
til med retssikkerheden i de enkelte lande – Danmark kommer ind på en førsteplads. I EU 
foretages der hvert år en bedømmelse af befolkningens tillid til domstolene og retssystemet i de 
enkelte medlemslande, og Danmark er det land i Europa, hvor tilliden er størst. Når et nordisk 
land topper sådanne lister, ligger de øvrige nordiske lande lige efter. 

Domstolene i de nordiske lande har holdt seg fra en domstolsaktivisme, som 
overskrider grænserne til det politiske. Rettens forudsigelighed inngår som noget væsentligt 
i nordisk retssikkerhedsforståelse. Nordiske dommere finner ret, opfinder den ikke – kreativ 
domstolsaktivisme viger vi tilbake for af hensyn til retssikkerheden og domstolenes legitimitet.

I lærebøger kan Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkningsstil under-
tiden ses karakteriseret med ordene: formålsbestemt, kreativ, aktivistisk. En sådan metodisk 
tilgang er en udfordring for nordiske domstole og retsstatsprincippet. Der kommer indimellom 
afgørelser fra Strasbourg, som er så dynamiske, at det ikke er til at se retsstatsprincippet 
respekteret, og som på sigt kan få negativ betydning for befolkningens tillid til domstolene. 

Forholdet mellom jura og politik er ikke et rent nationalt anliggende. På områder, hvor 
vi har meldt oss ind i en international retsorden, påvirkes vi af, hvor balansepunktet findes i andre 
lande og internationalt. Heri ligger ikke minst en udfordring, hvis utviklingen internationalt går 
i retning af at gøre velfærdsidealer til retsstandarder, der nyder menneskeretsbeskyttelse. 

Som forholdene er i de nordiske lande, kan vi trygt have en nordisk tilgang til den 
opgave, som internationaliseringen har ført med seg. For os er også menneskerettigheder 
menneskeværk. Hvert land har sitt svar på, hvor balansepunktet melleom jura og politik ligger. 
Vores balansepunkt er demokratisk fundert, og det er viktig, at udviklingen internationalt ikke 
bliver så dynamisk, at man ikke kan følge med nationalt. Vi skal derfor, når der er mulighed for 
det, give udtryk for, hvad vi mener og hvorfor, og at vi skal forholde os til, hvad der kommer 
fra Strasbourg, med sund kritisk sans.

De muligheder, der er for dialog – både formelle og uformelle – skal vi da gøre brug af. 
Det med på forhånd at spørge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og få en rådgivende 
udtalelse, ser jeg imidlertid ikke nogen pointe i. Jeg synes, at det er naturligt, at vi i de nordiske 
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lande forholder os selvstændigt til forståelsen og anvendelsen af menneskerettskonventionen – 
vi kan helt sikkert godt være vores demokratiforståelse og retsudøvelse bekendt. Er der noget 
at være i tvil om, er vi ofte riktig godt hjulpet ved at se på overvejelser og bedømmelser i de 
andre nordiske lande. 


