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Konvensjonsorganenes generelle kommentarer til barnekonvensjonen og andre 

menneskerettskonvensjoner – hvilken betydning har kommentarene i nordisk rett?

Kjetil Mujezinović Larsen, professor, Norge

Generelle kommentarer fra konvensjonsorganene til FNs menneskerettskonvensjoner gir uttrykk for 

organenes tolkning av bestemmelser i konvensjonene, men denne tolkningen er ikke rettslig 

bindende for statene. Dermed oppstår spørsmål om hvilken vekt man skal legge på slike generelle 

kommentarer i nasjonal rett. Nordiske land gir utad uttrykk for at generelle kommentarer må 

tillegges betydelig vekt, men i konkrete saker vil vekten i praksis likevel avhenge av det øvrige 

rettskildebildet. Dette innlegget argumenterer for at syv ulike variabler vil påvirke vekten av 

generelle kommentarer i en konkret sak: 1, hvilken formell status konvensjonene har i nasjonal rett; 

2, hvilken metodisk kvalitet kommentaren har; 3, hvordan det øvrige rettskildebildet ser ut; 4, om 

kommentarens løsning er kjent eller fremmed i nasjonal rett; 5, om kommentarens løsning 

presiserer eller fraviker nasjonal rett; 6, hvor spesifikke temaer som behandles, og hvor spesifikt 

temaet behandles; og 7, om kommentaren gir uttrykk for en dynamisk tolkning av konvensjonen, og 

i så fall hva begrunnelsen for den dynamiske tolkningen er.

1. Introduksjon

Dette innlegget skal diskutere den rettskildemessige betydningen av generelle kommentarer1 fra 

FNs konvensjonsorganer. Med “konvensjonsorganer” menes her overvåkningsorganene til følgende 

syv sentrale menneskerettskonvensjoner innenfor FN-systemet: Konvensjonen om sivile og 

politiske rettigheter, 1966 (heretter ICCPR, siden vi her benytter de engelske forkortelsene), 

konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 1966 (ICESCR), konvensjonen om 

avskaffelse av alle former for rasediskriminering, 1965 (CERD), konvensjonen om om avskaffelse 

av alle former for diskriminering av kvinner, 1979 (CEDAW), konvensjonen mot tortur og annen 

grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, 1984 (CAT), konvensjonen om 

                                                
1 CERD-komiteen og CEDAW-komiteen bruker begrepet «generelle anbefalinger». I dette innlegget brukes «generelle 
kommentarer» som samlebetegnelse. Engelsk original: «General comments» og «General recommendations».
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barnets rettigheter, 1989 (CRC), og konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, 2006 (CRPD).2 For hver av disse konvensjonene er det opprettet et eget organ, en 

komité, som skal overvåke statenes etterlevelse av konvensjonene. Disse komiteene har ulike 

virkemidler for å gjennomføre overvåkingen, hvor det viktigste virkemidlet er å motta og gi 

merknader til konvensjonspartenes periodiske statsrapporter. Komiteene har imidlertid også andre 

virkemidler, herunder kompetanse til å avgi generelle kommentarer. Denne kompetansen fremgår 

ikke uttrykkelig av konvensjonene, men har aldri i særlig grad blitt bestridt av konvensjonspartene. 

Generelle kommentarer gir uttrykk for konvensjonsorganenes tolkning og forståelse enten av 

enkeltbestemmelser eller av mer gjennomgripende forhold ved den enkelte konvensjonen. Ofte vil 

de generelle kommentarene være basert på komiteenes erfaring fra statsrapporteringen, og de kan 

enten gi en sammenfatning av komiteens eksisterende praksis eller angi hvordan komiteen ser for 

seg utviklingen videre. Generelle kommentarer er ikke rettslig bindende for den enkelte 

konvensjonspart, verken folkerettslig eller internrettslig, men er likevel autoritative i den forstand at 

de gir uttrykk for konvensjonstolkningen til det organet som er gitt kompetanse til å overvåke 

statenes etterlevelse av konvensjonen. Dermed oppstår spørsmålet om hvilken vekt domstoler og 

andre rettsanvendere i den enkelte stat skal legge på slike generelle kommentarer ved anvendelsen 

av konvensjonene eller av nasjonale regler som gjennomfører konvensjonene i nasjonal rett.    

2. Konvensjonenes status i nordiske lands rett

De nordiske landene har ulike tradisjoner med hensyn til hvilken status internasjonale 

menneskerettskonvensjoner gis i nasjonal rett. Norge har en egen menneskerettslov (1999) som 

inkorporerer ICCRP, ICESCR, CRC, og CEDAW (i tillegg til Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen, ECHR, som ikke er relevant her) som norsk lov med forrang fremfor 

andre lovbestemmelser i tilfelle av motstrid. I tillegg er CERD inkorporert med lovs rang, men uten 

forrang. CAT og CRPD er ikke inkorporert i Norge. Finland har inkorporert de sentrale FN-

konvensjonene med lovs rang, mens Sverige, Danmark og Island tradisjonelt bare har inkorporert 

ECHR (Island også barnekonvensjonen) med lovs rang, mens øvrige menneskerettskonvensjoner 

transformeres, det vil si skrives om til nasjonalt lovspråk. I noen land er det imidlertid nå en 

                                                
2 Konvensjonen om beskyttelse av fremmedarbeidere og deres familier, 1990 (CMW), og konvensjonen om beskyttelse 
av alle mennesker mot tvungne forsvinninger, 2006 (CED), er utelatt her fordi ingen nordiske land har ratifisert 
konvensjonene.  
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diskusjon om hvorvidt flere konvensjoner bør inkorporeres. I Sverige er det foreslått at 

barnekonvensjonen skal inkorporeres med lovs rang, mens i Danmark er et tilsvarende forslag om 

inkorporering av flere konvensjoner avvist. Noen konvensjoner blir verken inkorporert eller 

transformert, ved at det i stedet konstateres rettsharmoni – Danmarks ratifikasjon av CRPD er et 

eksempel. Jeg kjenner ikke til eksempler på at ratifiserte menneskerettskonvensjoner ikke 

gjennomføres i nasjonal nordisk rett på noe nivå, og heller ikke at en konvensjon er gitt 

konstitusjonell rang. 

Uavhengig av gjennomføringsmåten i nasjonal rett vil konvensjonene være folkerettslig bindende 

for staten. Alle de nordiske land har et rettslig prinsipp om at nasjonal rett skal formodes å være i 

samsvar med landets folkerettslige forpliktelser, og så langt som mulig tolkes slik at motstrid 

mellom nasjonal rett og folkerettslige forpliktelser unngås. Hvis man tar som premiss at 

konvensjonsorganenes generelle kommentarer klargjør innholdet i de folkerettslige forpliktelsene, 

og at nasjonal rett skal tolkes i samsvar med dette burde utgangspunktet være at konvensjonenes 

status i nasjonal rett ikke påvirker hvilken vekt som tillegges generelle kommentarer til 

konvensjonen. I praksis vil dette likevel formodentlig ha stor betydning, ved at generelle 

kommentarer må antas å bli tillagt større vekt desto høyere formell status konvensjonen har i 

nasjonal rett. Generelle kommentarer som presiserer innholdet i inkorporerte konvensjoner, som 

gjelder som nasjonal lov, kan få en annen betydning enn generelle kommentarer til konvensjoner 

som er skrevet om til nasjonalt lovspråk, hvor det er et annet rettskildebilde for de transformerte 

bestemmelsene. 

3. Utgangspunktene om generelle kommentarers betydning

Generelle kommentarer er ikke rettslig bindende for konvensjonspartene. I beste fall får de 

folkerettslig status som «soft law», som er et begrep som brukes om folkerettslige normer som ikke 

er formelt bindende, men som likevel bør være retningsgivende og som kanskje også burde være 

bindende (de lege ferenda). Generelle kommentarer anses for å gi uttrykk for konvensjonsorganenes 

autoritative tolkning av konvensjonene, og gjennom disse organenes kompetanse etter 

konvensjonene får generelle kommentarer på denne måten en viss autoritetsvirkning – de gir 

uttrykk for en tolkning som bør følges i egenskap av hvem som har avgitt tolkningen. Dette 

forandrer likevel ikke at kommentarene ikke er rettslig bindende, verken folkerettslig eller 
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internrettslig. I praktisk rettsanvendelse må det derfor antas at domstoler og andre rettsanvendere 

ikke vil anse seg rettslig forpliktet til å følge de generelle kommentarenes løsninger. Utover dette er 

det ingen alminnelighet enighet om hvilken rettskildemessig vekt slike kommentarer skal ha. 

Generelle kommentarer er ikke alminnelig anerkjent som en folkerettslig rettskilde. Et mulig rettslig 

grunnlag for å legge vekt på generelle kommentarer ved tolkningen av internasjonale 

menneskerettskonvensjoner finner man likevel i Wienkonvensjonen om traktatretten (1969), 

artikkel 31(3)(b), som sier at ved tolkningen av en traktat er det relevant å legge vekt på «[a]ny 

subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties 

regarding its interpretation», eller artikkel 32, som sier at «supplementary means of interpretation» 

også kan tas i betraktning. FNs folkerettskommisjon (ILC) diskuterer for tiden rekkevidden av blant 

annet disse bestemmelsene,3 og i den forbindelse vurderes det i hvilken grad uttalelser, herunder 

generelle kommentarer, fra konvensjonsorganer er omfattet. I en rapport fra 2016 drøfter 

spesialrapportøren i stor bredde blant annet «the legal significance, for the purpose of interpretation 

and as forms of practice under a treaty, of pronouncements of expert bodies».4 Utgangspunktet for 

rapporten er at slike uttalelser ikke er rettslig bindende, men at dette «does not exclude the 

possibility … that such pronouncements might be relevant for the interpretation of a treaty as a form 

of practice subsequently arrived at under the treaty.»5 Det rettslige grunnlaget for dette er imidlertid 

omdiskutert. På den ene siden kan det hevdes at selv om uttalelser og annen praksis fra 

konvensjonsorganene ikke utgjør statspraksis, vil statenes reaksjoner til uttalelsene (herunder 

høringsinnspill i forbindelse med utarbeidelse av kommentarene) utgjøre statspraksis. På den annen 

side kan det hevdes at det ikke er relevant om komitépraksis overhodet kan kobles til statspraksis, 

fordi Wienkonvensjonen åpner for at «subsequent practice» er bredere enn bare å gjelde 

statspraksis.6 Spesialrapportøren selv er kritisk til å anvende Wienkonvensjonen artikkel 31 på 

komitépraksis. Han skriver at slik praksis «cannot, as such, constitute subsequent practice under 

article 31(3)(b), since that provision requires that a subsequent practice in the application of the 

treaty establishes the agreement of the parties»,7 og at selv om komitépraksis enten kan reflektere 

eller gi grunnlag for praksis fra statene selv, så er det i multilaterale traktater med mange statsparter 

                                                
3 ILC tema 1.11, Subsequent agreements and subsequent practice in relation to interpretation of treaties, påbegynt 2012, 
se generelt http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml. 
4 Georg Nolte, Fourth report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of 
treaties, 7.3.2016, UN doc. A/CN.4/694, avsn. 9.
5 Ibid., avsn. 15-16.
6 For diskusjonen, se ibid., avsn. 25-27.
7 Ibid., avsn. 42, se også avsn. 62.
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vanskelig å fastslå om komitépraksis faktisk gir uttrykk for enighet mellom statspartene.8

Spesialrapportøren understreker imidlertid at selv om komitépraksis ikke omfattes av 

Wienkonvensjonen artikkel 31, kan slik praksis likevel være et relevant tolkningsmoment, men da 

formelt sett etter artikkel 32, som altså sier at det «may» legges vekt på «supplementary means of 

interpretation». Her er det hensiktsmessig å gi et lengre sitat av spesialrapportørens redegjørelse:

54. States parties to a human rights treaty do not consider that their courts are under a 

general obligation pursuant to the treaty to take pronouncements of an expert body into 

account whenever they apply the treaty. Since human rights treaties are typically applied at 

the domestic level, and since such treaties usually leave room for the way in which States 

parties transpose the obligations which arise under the treaty in their domestic law, it 

cannot be assumed that human rights treaties expect domestic courts to always take 

pronouncements of human rights expert bodies into account as a matter of legal obligation. 

Such a duty may, however, flow from the domestic law of a particular State itself, in 

particular if the national constitution is understood as encouraging the reception of 

international law generally, or at least certain kinds of international obligations.

55. That does not exclude the idea that such pronouncements should nevertheless be taken 

very seriously. As the International Court of Justice has held, interpreters “should ascribe 

great weight to the interpretation adopted by this independent body [the Human Rights 

Committee] that was established specifically to supervise the application of that treaty”. The 

point is rather that the weight that should be given to such pronouncements in each case 

depends on specific considerations which include the cogency of their reasoning, the 

character of the treaty and of the treaty provisions in question, the professional composition 

of the responsible body, the procedure by which a pronouncement has been arrived at and 

possibly other factors. It would therefore go too far to accord such pronouncements a 

general “presumption of substantive correctness”, or to even assume that “the final arbiter 

for interpreting the Covenant [is] the Committee and not individual States”.

56. That means, in particular, that an individual pronouncement normally carries less 

weight than a series of pronouncements or a general comment reflecting a settled position

on a question of interpretation (a “jurisprudence” or “case law”). Accordingly, the 

                                                
8 Ibid., avsn. 43 flg.
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International Court of Justice has emphasized the “considerable body of interpretative case 

law” and the “jurisprudence” of the Human Rights Committee in order to substantiate the 

proposition that “it should ascribe great weight to the interpretation adopted by this 

independent body” in a general comment as it reflected “30 years of experience in the 

application of the above-mentioned Article 14”. The interpretative weight of a general 

comment, for the purpose of interpretation, accordingly depends on whether it reflects a 

thoroughly considered view of the Committee regarding the actual legal content (lex lata) of 

certain provisions of the Covenant, in particular whether the general comment is based on 

repeated engagement by the Committee with certain specific cases or situations. Every 

element of a general comment should be assessed separately under that standard. The level 

of acceptance of a particular pronouncement, or series of pronouncements, by States parties 

is also an important factor that determines the degree to which States, and their courts, 

should or need to take them into account. It is, however, also clear that an expert body may 

always reconsider its own interpretative practice (“case law”, “jurisprudence”) in the light 

of further developments.9

Det mest sentrale her er at rettsanvendere ifølge Den internasjonale folkerettsdomstolen (ICJ) skal 

tillegge komitépraksis betydelig vekt, men at vekten «in each case depends on specific 

considerations which include the cogency of their reasoning, the character of the treaty and of the 

treaty provisions in question, the professional composition of the responsible body, the procedure 

by which a pronouncement has been arrived at and possibly other factors.» Dernest fremheves det at 

en generell kommentar som gir uttrykk for en fast praksis skal tillegges større vekt enn uttalelser i 

enkeltsaker. 

Spesialrapportørens forslag til konklusjon, som blant annet sier at «[a] pronouncement of an expert 

body, in the application of the treaty under its mandate, may contribute to the interpretation of that 

treaty when applying articles 31, paragraph 1, and 32»,10 ble deretter gitt foreløpig tilslutning av 

ILC under første lesing.11

Selv om ILCs behandling av spørsmålet ikke er avsluttet, og selv om ILCs endelige konklusjon 

uansett ikke vil være folkerettslig bindende (med mindre den anses for å gi uttrykk for folkerettslig 

                                                
9 Ibid., avsn. 54-56 (fotnoter utelatt).
10 Ibid., avsn. 94.
11 UN doc. A/CN.4/L.874, 6.6.2016.
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sedvanerett), tilsier ILCs autoritet og spesialrapportørens grundige diskusjon, også sett i lys av at 

rappporten er av svært ny dato, at synspunktene i rapporten kan og bør legges til grunn for den 

videre drøftelsen av hvilken vekt generelle kommentarer bør gis ved tolkningen av 

menneskerettskonvensjoner, også med virkning for nordisk nasjonal rett. 

4. Nordiske lands syn utad

Da FNs generalforsamlings sjette komité debatterte ILCs arbeid i 2015, ga Sverige en uttalelse om 

generelle kommentarers betydning på vegne av Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge:

General Comments and views expressed in individual cases by treaty bodies consisting of 

independent experts should be of great importance for States’ implementation and 

interpretation of international conventions at national level and be used actively in the work 

to follow up conventions at national level. However, such comments and views should be 

regarded as means of interpretation. They should not be regarded as legally binding or as 

having the purpose of amending a treaty.

Og videre:

General Comments can be viewed as interpretative statements, which can contribute to a 

normative consensus. They can serve as means to ensure a dynamic nature of international 

human rights law. All human rights treaties must be regarded as living instruments whose 

interpretation develops over time. Let me take as an example General Comment No 34 to the 

International Covenant on Civil and Political Rights which interprets the right to freedom of 

expression as including electronic and internet-based modes of expression. In particular the 

Human Rights Committee has over the years brought about general acceptance of their 

pronouncements.12

                                                
12 Nordic statement by Ambassador Rönquist on International Law Commission, Agenda item 83, 4.11.2015, 
tilgjengelig på http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/UN-New-York/Current-affairs/Statements/Nordic-
statement-by-Ambassador-Ronquist-on-International-Law-Commission-Agenda-item-83-sys/. Se også referatet i UN 
doc. A/C.6/70/SR.20, 13.11.2015, avsn. 8.
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Dette viser at nordiske land utad støtter at generelle kommentarer skal gis betydelig vekt i den 

nasjonale rettsanvendelsen, men bare som tolkningsmoment og ikke som rettslig bindende 

uttalelser.

5. Nordiske lands praksis

Både Sverige og Danmark har grundige utredninger av nyere dato som på generelt grunnlag 

beskriver vekten som tillegges generelle kommentarer i nasjonal rett. I Norge er de generelle 

utredningene om dette av eldre dato, men Norge har etter hvert også en viss høyesterettspraksis som 

redegjør for dette både i konkrete saker og i generelle vendinger.

I Norge diskuterte Menneskerettighetslovutvalget allerede i 1993 hvilken vekt som skal legges på 

uttalelser fra konvensjonsorganene, og allerede da ble det uttalt at konvensjonsorganenes tolkning 

av konvensjonene vil «som regel være en rettskildefaktor av betydelig vekt».13 Videre ble det uttalt 

noen premisser som vil diskuteres nærmere i pkt. 6 nedenfor:

Så lenge konvensjonsorganenes tolkninger er i overensstemmelse med statens egen politikk 

eller lovgivning, vil det være uproblematisk for nasjonale myndigheter å legge tolkningene 

til grunn. Vanskeligere blir spørsmålet når tilsynsorganets tolkning ikke uten videre faller 

sammen med vedkommende myndigheters oppfatning av innholdet i konvensjonen.

Noen folkerettslig forpliktelse til å følge slike avgjørelser eller uttalelser er ikke uttrykkelig 

fastsatt i noen av de aktuelle konvensjoner, og heller ikke i Wien-konvensjonen om 

traktatretten. Dette betyr imidlertid ikke at statene kan ignorere avgjørelser og uttalelser i 

saker som ikke direkte gjelder dem. I utgangspunktet ligger det nær å si at konvensjonene er 

bindende med det innhold de kompetente internasjonale kontrollorganer har fastslått. Men 

dette må modifiseres. Det kan ikke være slik at de nasjonale myndigheter må anse enhver 

tolkning som et hvilket som helet internasjonalt organ har fastslått, som bindende for seg … 

Antagelig må det sees hen til sammensetningen av det aktuelle organ (er medlemmene 

uavhengige og faglig godt kvalifisert?), om dets tolkning er uttrykk for en festnet oppfatning 

som med sannsynlighet vil bli lagt til grunn også i fremtiden, og om denne har fått bred 

aksept. I enkelte situasjoner vil det være åpenbart at opprettholdelsen av en konkret

                                                
13 NOU 1993: 18 pkt. 6.4 på s. 88. 
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rettstilstand er uforenlig med kravet til lojal oppfyllelse av konvensjonen, uten at dette 

nødvendigvis kan leses ut av konvensjonsteksten.14

I odelstingsproposisjonen (lovforslaget til Stortinget) sammenfattet Justisdepartementet det slik:

Generelle kommentarer som er utarbeidet av de kompetente FN-komiteer med hjemmel i 

FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 21 og FN-

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 40 …, utfyller konvensjonene og gir 

uttrykk for komiteenes samlede syn. Disse kommentarene må, for de spørsmål de behandler, 

antakelig tillegges betydelig vekt i en rent folkerettslig sammenheng. Deres betydning i en 

sak for en norsk domstol vil i noen grad variere med hvor klar den aktuelle uttalelse er, og 

om saken under pådømmelse fremviser særtrekk i forhold til de situasjoner som 

kommentaren antas å ha hatt for øye.15

Dette ble lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 2008 s. 1764, hvor Høyesterett uttalte at det er «klart at 

en konvensjonstolking foretatt av FNs menneskerettskomité må ha betydelig vekt som rettskilde.»16

I 2014 ble den norske Grunnloven revidert, ved at det ble innført en egen menneskerettskatalog til 

supplement av de relativt få menneskerettighetene som allerede var beskyttet i Grunnloven. I 

forarbeidene til de nye grunnlovsbestemmelsene gis det ingen særlig redegjørelse for vekten av 

generelle kommentarer, utover at utvalget viser til Høyesteretts uttalelser om dette.17 I mellomtiden 

ble det imidlertid gitt en uttalelse i forarbeidene til en endringslov til barneloven som spesielt 

gjelder generelle kommentarer fra FNs barnekomité:

De generelle kommentarene som FNs barnekomité utgir er verdifulle retningslinjer for 

tolkingen og anvendelsen av konvensjonen. FNs barnekomité er det ekspertorgan som tolker 

barnekonvensjonen. Det bør derfor legges relativt stor vekt på disse uttalelsene ved tolking 

og anvendelse av konvensjonens bestemmelser i praksis.18

                                                
14 Ibid.
15 Ot.prp. nr. 3 (1998-99) kap. 12 på s. 68.
16 Rt. 2008 s. 1764 avsn. 81.
17 Se generelt Dok. 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om 
menneskerettigheter i Grunnloven.
18 Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) pkt. 6.2 på s. 27.
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Norges Høyesterett viste i Rt. 2009 s. 1261 til denne uttalelsen, og uttalte i den forbindelse at 

komitéuttalelser generelt ikke er folkerettslig bindende,19 men videre at:

Man kan etter mitt syn ikke legge mer i dette enn at det formelle grunnlaget for at uttalelsen 

er avgitt, har en viss betydning for den vekt den skal tillegges. Det avgjørende vil likevel 

være hvor klart den må anses å gi uttrykk for overvåkingsorganenes forståelse av partenes 

forpliktelser etter konvensjonene. Særlig må man vurdere om uttalelsen må ses som en 

tolkingsuttalelse, eller mer som en tilråding om optimal praksis på konvensjonens område. 

Dernest må man vurdere om uttalelsen passer på det aktuelle faktum og rettsområde. Dette 

siste er av særlig betydning ved generelle uttalelser som ikke er knyttet til enkeltsaker eller 

landrapporter, og som derfor ikke har vært gjenstand for dialog mellom komitéen og den 

berørte staten.20

I Rt. 2015 s. 1388 fant førstvoterende, som representant for flertallet, at en generell kommentar ikke 

ga grunnlag for å fravike en lovtolkning som fremgikk av nasjonal rett. Under henvisning til 

tidligere nasjonal rettspraksis uttalte han om FNs barnekomités generelle kommentar 12 (2009) at 

den ga uttrykk for «ei ytring frå barnekomiteen om korleis rettstilstanden bør utvikle seg. Eg kan

ikkje sjå at synsmåten er forankra i konvensjonsteksten».21 Annenvoterende, som mindretall, 

uttrykte seg mer generelt:

Komiteens generelle kommentarer er ikke bindende, men tillegges likevel vekt. Jeg nevner at 

EMD ganske konsekvent viser til disse kommentarene i sine redegjørelser for gjeldende rett 

under barnekonvensjonen… Andre lands høyesteretter trekker disse generelle 

kommentarene inn i sine vurderinger. … 

At barnekomiteens generelle kommentarer bør tillegges vekt ved konvensjonstolkningen, må 

ses i sammenheng med at kommentarene bygger på komiteens samlede erfaring og den 

særlige rollen komiteen er gitt som det primære folkerettslige håndhevingsorganet under 

barnekonvensjonen. Som påpekt i Rt-2009-1261 avsnitt 44, med tilslutning i Rt-2012-1985 

avsnitt 136, vil tyngden imidlertid kunne variere. Det har her blant annet betydning hvor 

                                                
19 Rt. 2009 s. 1261, avsn. 41.
20 Rt. 2009 s. 1261, avsn. 44.
21 Rt. 2015 s. 1388 avsn. 154.
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klart den aktuelle kommentaren gir uttrykk for komiteens syn på partenes rettslige 

forpliktelser.22

Hovedinntrykket fra rettspraksis er at generelle kommentarer i utgangspunktet må tillegges 

betydelig vekt, men at det vil bero på konkrete omstendigheter hvilken vekt som legges på de 

generelle kommentarene i en konkret sak.

I Sverige har vekten av generelle kommentarer blitt grundig vurdert i forbindelse med at CRC 

foreslås inkorporert som svensk lov. I SOU 2016:19, «Barnkonventionen blir svensk lag», 

redegjøres det for de kildene som her er nevnt, uten at jeg kan se at det trekkes noen avvikende 

konklusjoner for svensk rett.23

I Danmark er det særlig Betænkning 1546/2014 om inkorporering mv. inden for 

menneskeretsområdet som diskuterer disse spørsmålene. Denne utredningen er særegen ved at den

går detaljert inn på forhold knyttet til de enkelte komiteenes generelle kommentarer, men det uttales 

også generelt at utvalget ser nokså restriktivt på hvilken vekt generelle kommentarer skal tillegges:

Det nu nedsatte udvalg kan principielt tilslutte sig, at fortolkningen og anvendelsen af FN-

konventionerne skal ske under hensyntagen til relevant praksis fra komitéerne, og at 

relevant praksis som udgangspunkt skal anvendes. Da komitéernes praksis – i modsætning 

til domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ikke er bindende for Danmark, 

bør domstolene og andre retsanvendende myndigheder dog være meget tilbageholdende 

med at lægge en komitépraksis til grund, hvis der er tvivl om, hvordan lovgivningsmagten 

forholder sig hertil, og der samtidig er tale om fordelingspolitiske og andre spørgsmål, som 

det efter dansk retstradition tilkommer lovgivningsmagten at tage stilling til. Domstolene 

bør efter udvalgets opfattelse afstå fra at tage påstande om krav på ydelser, der alene 

baseres på eventuelt inkorporerede konventionsbestemmelser og konventionsorganernes 

fortolkning af konventionsbestemmelserne, og som ikke i øvrigt har grundlag i danske 

lovbestemmelser, til følge. Ved afgørelsen af, hvilken betydning en udtalelse fra en FN-

komité kan tillægges f.eks. ved fortolkningen af dansk lovgivning, må det endvidere tages i 

betragtning, om regeringen og eventuelt Folketinget måtte have besluttet ikke at efterleve 

bestemte ikkebindende udtalelser fra en FN-komité. Det kan desuden tillægges betydning, 

                                                
22 Rt. 2015 s. 1388 avsn. 271-272.
23 SOU 2016:19 pkt. 7.8.4 på s. 430-442.
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hvis der foreligger oplysninger om, hvordan udtalelsen er blevet modtaget af andre landes 

regeringer og domstole mv.

I sin redegjørelse for betydningen av generelle kommentarer til barnekonvensjonen spesielt, skiller 

utvalget mellom ulike kategorier av generelle kommentarer. Etter først å ha konstatert at to 

generelle kommentarer (nr. 2 og 5) berører strukturelle forhold som ikke har praktisk betydning ved 

tolkning av konvensjonens materielle bestemmelser, uttales følgende:

En række af komitéens øvrige generelle bemærkninger vil efter udvalgets opfattelse kunne 

have praktisk betydning for domstolene og andre retsanvendende myndigheder ved 

fortolkningen og anvendelsen af konventionens materielle bestemmelser. Det gælder [nr. 1, 

3, 4, 7, 8, 9, 11 og 16].24 Udvalget lægger i den forbindelse bl.a. vægt på, at disse generelle 

bemærkninger er omfattende, udførlige og detaljerede. Det skal dog samtidig bemærkes, at 

bemærkningerne i vidt omfang beskriver de retlige og faktiske områder, som giver anledning 

til særlige problemer i forhold til bl.a. bestemte grupper af børns rettigheder efter 

konventionen, ligesom de beskriver, hvad medlemsstaterne positivt skal gøre på disse 

områder. Da de generelle bemærkninger endvidere bygger på komitéens samlede erfaringer 

fra arbejdet med medlemslandendes periodiske rapporter, beskriver de i vidt omfang 

problemer på områder, der ikke som udgangspunkt er relevante for Danmark. …

[Generell kommentar nr. 6 og 10] kan efter udvalgets opfattelse også have praktisk 

betydning for domstolene og andre retsanvendende myndigheder. Udvalget lægger herved 

vægt på, at bemærkningerne indeholder en omfattende, udførlig og detaljeret beskrivelse af 

forhold, som skal eller bør inddrages ved behandlingen af f.eks. straffesager mod unge eller 

sager om asyl for uledsagede børn. Domstolene og andre retsanvendende myndigheder vil 

efter udvalgets opfattelse kunne finde en vis vejledning i de generelle bemærkninger til brug 

for tilrettelæggelsen og behandlingen af disse og andre typer sager, som vedrører 

uledsagede børn eller børns rettigheder i retssystemet.

Endelig er der en række af komitéens generelle bemærkninger, som vedrører specifikke 

bestemmelser i konventionen. Det drejer sig om [generell kommentar nr. 12, 13, 14, 15 og 

17]. Bemærkningerne er omfattende, udførlige og detaljerede, og de kan efter udvalgets 

                                                
24 Utelatt her av plasshensyn. En liste over barnekomiteens generelle kommentarer er tilgjengelig her: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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opfattelse i vidt omfang bidrage til fortolkningen og anvendelsen af konventionens artikel 3, 

stk. 1 (barnets tarv), artikel 12 (retten til at blive hørt), artikel 19 (om beskyttelse mod alle 

former for vold), artikel 24 (om den højest opnåelige sundhed) og artikel 31 (om retten til 

fritid, leg mv.). Disse generelle bemærkninger ses således at have betydning for 

fortolkningen og anvendelsen af konventionens materielle bestemmelser og dermed praktisk 

betydning for lovgivningsmagten, domstolene og andre retsanvendende myndigheder og 

enkeltpersoner.

Det bemærkes, at de generelle bemærkninger ikke er bindende for deltagerstaterne.

Det danske utvalget foreslo å inkorporere en rekke menneskerettskonvensjoner, noe som senere har 

blitt avvist, men jeg kjenner ikke til at denne forståelsen av FN-komiteenes generelle kommentarer 

har blitt tilbakevist. 

For den videre diskusjonen av generelle kommentarers betydning i nasjonal rett legges det uansett 

til grunn at generelle kommentarer skal tillegges «betydelig vekt» sett i lys av omstendighetene i en 

konkret sak. Da oppstår spørsmålet om hvilke omstendigheter som påvirker denne vurderingen i 

konkrete saker.

6. Omstendigheter som kan påvirke vekten i den enkelte sak 

For den følgende diskusjonen vil premisset være at generelle kommentarer som utgangspunkt må 

tillegges betydelig vekt, men at vekten i en konkret sak vil avhenge av rettskildebildet i den 

konkrete saken. Da er spørsmålet hvilke omstendigheter som påvirker denne vurderingen. Som vist 

ovenfor, så er det en rekke ulike momenter som kan spille inn. 

Et utgangspunkt er at en generell kommentar vil aldri være den eneste tilgjengelige rettskilden ved 

vurderingen av et konkret rettslig spørsmål. Selv om det ellers skulle være fullstendig 

rettskildetørke (noe som i praksis aldri vil skje), vil man alltid ha konvensjonsteksten samt 

tolkningsprinsippene i Wienkonvensjonen om traktatretten fra 1969. Hvilken vekt som legges på en 

generell kommentar i en konkret sak, vil avhenge av hvordan den generelle kommentarens 

løsninger passer med det øvrige rettskildebildet i nasjonal rett. Her vil konvensjonenes status i 

nasjonal rett angi et formelt utgangspunkt. Når det er tale om tolkning av en konvensjon som er 

inkorporert med lovs rang (eventuelt til og med med forrang), må det antas at generelle 
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kommentarer som gir bidrag til tolkningen vil veie tyngre enn hva som er tilfelle i saker hvor det er 

tale om tolkning av en ikke-inkorporert konvensjon, hvor det i realiteten er tale om tolkning av 

nasjonale lovbestemmelser.

Et omdiskutert spørsmål ved tolkningen av menneskerettskonvensjoner er i hvilken utstrekning 

konvensjonene skal tolkes dynamisk (evolutivt) av nasjonale rettsanvendere eller av 

konvensjonsorganene. Her forstås dynamisk tolkning som en tolkning som utvider 

konvensjonsvernet sammenliknet med tidligere tolkning. Generelle kommentarer vil normalt gi 

uttrykk for konvensjonsorganenes forståelse av gjeldende rett på det aktuelle tidspunktet, men de 

kan også gi uttrykk for en dynamisk tolkning i form av at konvensjonsorganene gir anvisning på en 

presisering eller en endring av eksisterende forståelse av konvensjonen. Dynamisk tolkning kan ha 

tre ulike begrunnelser,25 og i tilfeller hvor en generell kommentar gir uttrykk for en dynamisk 

tolkning, kan konvensjonsorganets begrunnelse for tolkningen påvirke hvilken vekt nasjonale 

rettsanvendere legger på den. Hvis dynamisk tolkning begrunnes med den teknologiske utviklingen, 

typisk at det klargjøres i en generell kommentar at en konvensjonsbestemmelse skal komme til 

anvendelse på nylig utviklet teknologi, vil det normalt være ukontroversielt for nasjonale 

rettsanvendere å følge den generelle kommentaren. Hvis dynamisk tolkning begrunnes med 

generelle endringer i samfunnets verdioppfatninger, vil derimot vekten av den generelle 

kommentaren formodentlig påvirkes av hvorvidt dette er verdioppfatninger som er alminnelig 

akseptert i staten. Hvis dynamisk tolkning i en generell kommentar begrunnes med at 

konvensjonsorganet rett og slett ønsker å utvide konvensjonsvernet, må det vurderes i lys av øvrige 

rettskilder om dette er en tolkning som kan forsvares nasjonalt.

Ovenfor er det pekt på at komiteenes sammensetning kan påvirke hvilken vekt som legges på 

generelle kommentarer. Kanskje er det riktigere å si at det snarere er den generelle kommentarens 

metodiske kvalitet som har betydning. Dette har likevel nær sammenheng, siden komiteenes 

sammensetning påvirker kvaliteten på uttalelsene. Alle komiteene har krav om at de skal inneha 

juridisk kompetanse, men noen komiteer har betydelig større innslag av slik kompetanse enn andre. 

En særlig komité i denne forbindelse er CRPD-komiteen, hvor bare 1/3 av komiteens medlemmer 

har juridisk kompetanse. Generelle kommentarer fra denne komiteen er nok ansett for å ha en 

mindre overbevisende form enn kommentarer fra andre komiteer. Det kan nevnes at Norges 

                                                
25 Inge Lorange Backer, «Om Høyesteretts forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon», 23 Nordic Journal of 
Human Rights (2005) 425-432.



15

Høyesterett i snr. HR-2016-2591-A den 20. desember 2016 vurderte betydningen av CRPD-

komiteens generelle kommentar nr. 1 (2014), og fant at selv om komiteens konvensjonsforståelse 

var klar, kunne den ikke legges til grunn så lenge CRPD ikke gjelder som norsk lov og så lenge 

lovgiver klart har gitt uttrykk for en annen forståelse av de nasjonale reglene som er satt til 

gjennomføring av konvensjonen.26

Nær sammenheng med metodisk kvalitet har det hvor grundig og utførlig en generell kommentar er. 

Generelle kommentarer får vekt gjennom sin argumentasjonsverdi, og det spiller da en vesentlig 

rolle hvor overbevisende argumentasjonen er. 

Det må videre antas at generelle kommentarer lettere vil tillegges vekt hvis den angir en tolkning 

som samsvarer med, eller presiserer, gjeldende rett, enn hvis den angir en tolkning som er ukjent i 

nasjonal rett eller som skaper motstrid. Dette spørsmålet er aktualisert i Norge gjennom FNs

menneskerettskomités generelle kommentar nr. 35, som sier at en person som er frihetsberøvet skal 

fremstilles for en dommer innen 48 timer, jf. kravet i SP art. 9(3) om at slik fremstilling skal skje 

«omgående». Dette er et strengere krav enn hva som som fremgår av den norske 

straffeprosessloven, hvor § 183 sier at fremstilling skal skje «senest den tredje dagen etter 

pågripelsen».27

Et siste moment som kan trekkes frem er at generelle kommentarer varierer med hensyn til hvor 

generelle eller konkrete temaer som behandles, og hvor konkret det temaet behandles. En generell 

kommentar som gir konkret anvisning på tolkningen av en konkret bestemmelse, vil lettere tillegges 

vekt ved løsningen av en konkret sak enn en generell kommentar som redegjør for hensyn, 

prinsipper, generelle trekk ved konvensjonen, eller liknende.

7. Teser 

1. En generell kommentars rettskildemessige vekt påvirkes av konvensjonens formelle status i 

nasjonal rett.

                                                
26 HR-2016-2591-A avsn. 63. Norge har for øvrig også avgitt en tolkningserklæring som ikke samsvarer med komiteens 
syn, og dette kan også ha påvirket vurderingen.
27 I Rt. 2015 s. 1142 avsn. 29-35 uttaler Høyesterett at den generelle kommentaren må tillegges betydelig vekt, men at 
det i den konkrete saken forelå tilstrekkelige grunner til å godta fremstilling etter 52 timer.
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2. En generell kommentars rettskildemessige vekt påvirkes av dens metodiske kvalitet og dens 

grundighet.

3. Generelle kommentarer skal tillegges betydelig vekt, men deres rettskildemessige vekt i konkrete 

saker påvirkes av det øvrige rettskildebildet.

4. En generell kommentars rettskildemessige vekt påvirkes av om dens løsninger er kjent i nasjonal 

rett.

5. En generell kommentar kan benyttes til å presisere nasjonal rett, men ikke til å fravike den med 

mindre dette støttes av det øvrige rettskildebildet.

6. En generell kommentars rettskildemessige vekt avhenger av hvor konkrete temaer som 

behandles, og hvor konkret veiledning som gis.

7. Den rettskildemessige vekten til en generell kommentar som gir uttrykk for en dynamisk 

tolkning, avhenger av begrunnelsen for den dynamiske tolkningen.




