
Torsdag den 24. august 1978 kl. 14
Sektionsmøde

Menneskerettighederne i dag
— internationale forpligtelser

og national gennemførelse
Se bilag 10

Debatleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge.

Referenten, professor, dr. jur. Torkel Opsahl, Norge:

Det er en ære for meg å få legge frem for et nordisk juristmøte, og
visstnok for første gang, dette emne. Det har stor prinsipiell betyd-
ning, og det er på vei til å få praktisk interesse for alle folk i Norden.
Og dermed må det også bli faglig obligatorisk for den juridiske
profesjon.

Den første tese i referatet gjelder det forandrede rettslige verdens-
bilde. Stikkordet er internasjonalisering av forholdet mellom samfun-
net og den enkelte. Dette er nå skjedd både gjennom det globale
FN-systemet og Europarådets regionale system til vern om menne-
skerettighetene. Begge brer seg til stadig flere land. Siden referatet
ble til i februar i år, er FN's tall økt til 50 stater i stedet for 46, og
19 av dem har nå godtatt individuell klagerett. La meg i parentes også
nevne at den inter-amerikanske regionale konvensjon i forrige måned
fikk sin ellevte ratifikasjon, og dermed trer i kraft med en kommisjon
og domstol og obligatorisk klagerett overfor alle medlemsstater.

Den annen tese har et nordisk perspektiv, også dette nytt siden
forrige juristmøte: individuell klagerett til et internasjonalt organ
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binder idag samtlige våre fem land, og beskytter enhver som er
undergitt disse lands myndigheter. Altså ikke bare statsborgerne, men
også de fremmede, f.eks. besøkende eller fremmedarbeidere.

Den tredje tese i referatet, og grunntesen, er likevel at den nasjo-
nale gjennomføring fortsatt må være hovedsaken, først og sist. Dette
bygger på den oppfatning av den internasjonale förpliktelses natur
som det er nærmere redegjort for i referatet, og på at det internas-
jonale apparat gjennom sitt tilsyn først og fremst må bidra til en
vekselvirkning mellom den internasjonale förpliktelse og den nasjo-
nale gjennomføring. Hovedsaken er at traktatene ikke bare skal tre
formelt i kraft, men skal komme reelt til live, og det kan de bare
gjennom den nasjonale rett, gjennom den nasjonale lov og de nasjo-
nale rettsmidler slik at de blir nasjonal virkelighet. Et slikt internas-
jonalt tilsyn er naturligvis en innblanding. La meg her idag derfor
presisere at for å bli godtatt må tilsynet lykkes i å skape et positivt
bilde av seg selv, særlig hos stater og regjeringer. Dette er en av de
vanskeligste oppgavene for disse organene. Oppgaven krever beher-
skelse, tålmodighet, troverdighet og balansekunst. Mange av de av-
gjørelser som er truffet av de internasjonale organer vitner om disse
egenskaper. Likevel er de ennå ikke akseptert som bindende av et
tilstrekkelig antall land.

Referatet tar under stikkordene brød og frihet opp en annen viktig
tese som nå har vunnet fram. Nemlig at de sosiale, økonomiske og
kulturelle menneskerettigheter er like viktige som, og henger nøye
sammen med, de sivile og politiske som vi i vesten tradisjonelt har
vært opptatt av. Dette er tilsynelatende nå alminnelig akseptert, men
det er neppe enighet om de nærmere konsekvenser, som vel kanskje
kan utløse innlegg innenfor emnets ramme. Den tragiske virkelighet
er for mange verden over et valg, en gang uttrykt slik: mellom å
arbeide og overleve eller å kjempe og dø. Og i denne sammenheng
må man erkjenne at referatet ikke tar opp det som gjør hele emnet
så problematisk for mange, nemlig avstånden mellom normene vi
studerer her og virkeligheten. En avstånd som mange steder og
sikkert også til dels hos oss, er stor. I en fullstendig diskusjon må man
naturligvis også vurdere den reelle gjennomføring, men referatet
stiller mest spørsmål omkring den juridiske gjennomføring på det
nasjonale plan.
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Drøftelsene gjelder, som det står øverst på side 7, spørsmålet om
den nasjonale lov og de nasjonale rettsmidler - begge deler i vid
forstand — er slik konvensjonene krever. I bakgrunnen har man her
det alminnelige forhold mellom traktat og lov, og man har de forskjel-
lige måtet å gjennomføre en rettsettende konvensjon på i praksis. Her
kan det sikkert også gjøres viktige påpekninger idag, men dette punkt,
liksom de enkelte rettigheter, har referatet unnlatt å gå nærmere inn
på.

Det som omtales nærmere er for det første: hva er den internas-
jonale förpliktelses prinsipielle innhold nettopp på dette felt? De
rettigheter det gjelder og som referatet gir et sammendrag av, fra
retten til liv og til vern mot tortur og mishandling, til minoriteters
rett til å dyrke sin egen kultur og religion og sitt språk - altså de
sivile og politiske rettigheter som de nordiske land har garantert —
har i sin internasjonale form og sitt innhold visse egenskaper som
gjør det til et kjerneproblem å fastslå hva det betyr at de skal »sikres«.

Hovedprinsippet her er nokså paradoksalt. Det er gjengitt i refe-
ratet side 9: Det må nasjonal lovgivning til for å gjennomføre be-
grensninger og innskrenkninger i menneskerettighetene, men det er
intet alminnelig krav om å innføre nasjonal lovgivning for å gjennom-
føre selve rettighetene. Noe annet er selvfølgelig om den bør innføres,
slik man drøftet i går med hensyn til likestilling mellom kjønnene,
og etter hvilke retningslinjer — det er foreløpig en nasjonal sak. Den
nærmere forståelse av plikten til å sikre menneskerettighetene er ikke
helt fastlagt i de internasjonale organers egen praksis. Vi har de klare
utgångspunkter: på den ene side at det ikke er noen plikt til trans-
formasjon, på den annen side at en motstridende nasjonal lov ikke
er noen unnskyldning eller noe forsvar for en krenkelse av den
internasjonale förpliktelse. Men mellom disse to utgångspunkter lig-
ger uenigheten. Kan en si at menneskerettighetene er gjennomført
bare de ikke blir krenket, eller ligger det noe mere i kravet om at
de skal sikres? Kan man greie seg uten uttrykkelige bestemmelser,
hvis bare Staten faktisk respekterer menneskerettighetene, altså f.eks.
at den faktisk ikke torturerer noen eller krenker deres privatliv? Eller
innebærer kravet om beskyttelse en plikt til preventive tiltak eller
positive tiltak, f.eks. iallfall et rettsmiddel for dem som ønsker å få
prøvet om deres menneskerettigheter er krenket? Spørsmålet er ikke
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helt avklaret. Men de nordiske lands stilling til det er iallfall nokså
klar. Det er det neste tema i referatet.

Det sentrale poeng i de nordiske lands praksis er litt forenklet
dette: De oppfatter ikke plikten til nasjonal gjennomføring som noe
krav om eller noen oppfordring til handling i form av sikring utover
dette at man ikke krenker rettighetene. Altså, det referatet kaller en
dobbelt gjennomføringsforpliktelse til både å respektere og sikre
menneskerettighetene, møtes i de nordiske land med det synspunkt
at så lenge staten viser den nødvendige respekt for rettighetene, har
disse også den nødvendige sikring. Og man viser f.eks. generelt til
legalitetsprinsippet som en slik sikring mot brudd på menneskeret-
tighetene. Det skinner formodentlig gjennom referatet og min frem-
stilling her at referenten ikke er overbevist om gyldigheten av dette
resonnement, som er klart knesatt fra samtlige nordiske lands side.
Men det får overlates til debatten å belyse det ytterligere. La det bare
være nevnt idag at det som FN's stedfortredende generalsekretær
Helvi Sipilä minnet om i en debatt igår om likestilling mellom
kjønnene, har gyldighet også her. De nordiske land må tenke på at
hva de gjør ikke bare har betydning for dem selv, for deres egne folk,
men også for andre lands mater å løse de samme problemer på.
Kanskje kan legalitetsprinsippet hos oss idag være et utmerket og
tilstrekkelig vern eller alibi for ikke å gjøre mere, f.eks. for ikke å ha
noen egen beskyttelse mot tortur. Men i store deler av verden er
forholdene slik at også mange regimer med mer tvilsomt rulleblad
gjerne vil påberope seg en tilsvarende innstilling: Det er ikke nød-
vendig å sikre rettighetene ytterligere, fordi man allerede »respekte-
rer« dem — noe som det ofte er vanskelig å komme inn på livet av,
iallfall gjennom et internasjonalt tilsyn.

Det er altså her at referatets neste punkt bringer inn noen betrakt-
ninger om dette internasjonale tilsyn med den nasjonale gjennomfø-
ring. For at det skal bli effektivt må det ha virkemidler. De to systemer
som de nordiske land idag er bundet av, dog slik at Finland ikke er
tilsluttet Europasystemet og Island foreløbig ikke tilsluttet FN-syste-
met, arbeider i to hovedformer, med to vesentlige virkemidler.

Det første er behandling av klagesaker over påståtte brudd fra
ofrenes side eller på deres vegne.

Det andre er behandling av statenes egne rapporter om hvordan
de mener å ha oppfylt sine internasjonale förpliktelser. Norge er-



Menneskerettighederne i dag - intern, forpl. og national gennemførelse 341

kjente jo i sin rapport til FN's Menneskerettskomité at dette ofte var
vanskelig å påvise, eller som sitert på side 14 i referatet: »It will often
be impossible to demonstrate as a matter of »visual« fact that these
obligations are fulfilled.« Og noen medlemmer var da ikke tilfreds
med at Norge bare erklærte i sin rapport at regjeringen var »satisfied
tat the obligations were fulfilled«. Et medlem fra Mauritius sa at det
ville være bra om regjeringen var i stand til å vise hvordan så var
tilfelle, slik at komitéen kunne dele dens tilfredshet.

Referentens mening er for så vidt blitt forsterket derhen at man
nå bør vurdere nøyere i våre land om man skal fortsette på den
passive linje som man hittil har fulgt. Sammenligning av erfaringene
fra de to tilsynssystemene er ikke så lett bl.a. fordi ordningen i FN
hittil ikke har fungert lenge. Men det bør understrekes at tilsynets
oppgave må være å påvirke heller enn å fordømme de enkelte stater
verden over, og at rapportbehandlingen her gir muligheter som den
ofte ørkesløse klagebehandling ikke gir. Både fordi en under rapport-
behandlingen får tätt opp andre punkter, og fordi statene for å styrke
sin prestisje der gjerne vil gi opplysninger, kanskje innrømmelser og
løfter, som de under press av en fordømmelse i stedet ville ha holdt
tilbake.

Til syvende og sist reiser referatet spørsmålet om hva som nå bør
gjøres i våre land i lys av erfaringene hittil. Her er utvilsomt mange
oppfatninger. Jeg har bare antydet noen. Referatet peker særlig på
rettsmiddelspørsmålet, side 18-19. Dette er en side av saken som
unektelig er ufullstendig så lenge intet nasjonalt organ har klart
mandat til å anvende menneskerettighetene direkte. Og denne side
av saken er særlig viktig nettopp så lenge man ikke vil gi tilsvarende
lov eller grunnlovsbestemmelser. Kunne man da ikke f.eks. iallfall
bemyndige ombudsmannen til å legge menneskerettighetene til
grunn for sine uttalelser? I virkeligheten behandler han allerede
svært mange av den type klager som strømmer til f.eks. Europakom-
misjonen fra andre land, ofte helt uten utsikt til å få medhold.

Ellers må det innrømmes at referatet er fattig på forslag. Det ene
som her er nevnt, er antagelig ikke det beste som er mulig. På den
annen side må en nok være tilbakeholdende med å komplisere livet
ytterligere og understøtte vår tids klagemani ved å opprette nye
nasjonale organer. Jeg ser dette som et dilemma.
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Til diskusjon her idag blant Nordens jurister har referatet til sist
på side 19 kort nevnt noen spørsmål som reiser seg for våre nasjonale
rettssystemer. Jeg skal ikke gjenta dem nå, men la meg til sist få lov
til å nevne ytterligere to dimensjoner som er av største praktiske og
prinsipielle interesse og som derfor også kunne fortjene møtets opp-
merksomhet.

Det ene er fællesskapsdimensjonen. Det jeg særlig tenker på er EF,
hvor vårt vertsland er medlem, og hvor sikringen av menneskerettig-
hetene i de senere år er rykket fram nettopp som et av fellesskapets
anliggender. Hermed er dette nevnt som et perspektiv som noen
kanskje vil finne det verdt å kommentere nærmere.

Så er det for det annet den dimensjon som gjelder menneskeret-
tighetenes begrensning slik vi oppfatter dem idag: Begrensningen til
den offentlige sektor av samfunnslivet. Det er en av de halvsannheter
som det idag ikke er mulig å analysere nærmere for meg, nemlig at
individet på dette området bare er berettiget overfor den offentlige
sektor. Bare den som handler på Statens eller det offentliges vegne
kan krenke menneskerettighetene. Når f.eks. justisministeren imidler-
tid igår talte om individets beskyttelse i det moderne samfunn var
det helt klart at han siktet også til beskyttelse f.eks. mot private
massemedia, mot den private arbeidsgiver osv. Og dersom f.eks. pri-
vatliv, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet skal sikres reelt i et sam-
funn hvor disse rettigheter er så avhengige av privat maktutfoldelse,
da er det på høy tid at vi tar opp også denne side av deres gjennom-
føring. Statens mulige plikt til lovgivning for å regulere private for-
hold i menneskerettighetenes ånd, det er et tema man må håpe på
at dette eller iallfall et senere møte vil kunne gi den nødvendige
belysning.

Korreferenten, hovrättspresident Voitto Saario, Finland:

Referenten har behandlet ämnet ingående och med stor sakkunskap
och således inte lämnat mycket för mig att tillägga. I huvudsakerne
är jag ense med referenten, vilket är ju naturligt, eftersom vi båda
representerar den nordiska rättsäskådningen. Några punkter ville jag
dock betena något annorlunda och också gärna framföra några aspek-
ten som referenten mer eller mindre förbigått.
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Till en början skulle jag vilja understryka, att de mänskliga rättig-
heterna inte bare håller på att övergå till gällande folkrätt utan att
det redan nu är ett fullbordat faktum. Inte heller är detta faktum
någon halvsanning ur den enskilda människans synspunkt, såsom
referenten låter förstå, utan frågan är om för staterna gällande rätt,
som reflekterar den enskilda människans rättsställning, förutsat na-
turligtvis att statsmaktens innehavare överhuvudtaget efterlever sine
internationella förpliktelser.

I detta sammanhang skulle jag också vilja betona den revolutione-
rande förändring i det folkrättsliga tänkandet, som ägt rum efter det
andra världskriget beträffande de mänskliga rättigheternas kataktär
och deras internationella skydd. Ursprungligen har ju de mänskliga
rättigheterna ansetts tillhöra varje stats interna rättsskipning. Andra
stater ansågs inte ha rätt att ingripa i det sätt på vilket en stat
behandlade sine undersåtar. Det var först de barbariska tilldragel-
serna före och under det andra världskriget, som definitivt gav upp-
hov till planer for ett internationellt skydd av de mänskliga rättighe-
terna och grundläggande friheterna på individuell nivå.

Vid krigets slut framstod det således som väsentligt, att i det
kommande internationella samarbetet lägga vikt vid skyddet av de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna överallt i värl-
den, i synnerhet som tryggandet av dessa fri- och rättigheter ansågs
vara ett av de fundamentala elementen i arbetet för säkerställandet
av freden i framtiden.

Genom att de mänskliga rättigheterna har fått en dominerande
ställning i FN's stadga, har hela den folkrättssubjekt framträtt på ett
helt annat sätt än tidligare. Man kan numera med fog påstå, att
individernas rättigheter inte mera kan betraktas såsom staternas inre
angelägenheter, utan respekterandet av dessa tillfaller det internati-
onella samfundets omsorg. Konsekvent härmed kan den enskilda
människan tillerkännas en status av folkrättssubjekt i en begränsad
mening, vilket betyder att den enskilda människan kann ha rättighe-
ter och skyldigheter direkt med stöd av den internationella rätten.

Enligt FN's stadga har medlemsstaterna förbundit sig till interna-
tionell samverkan för att själva och genom FN befrämja aktningen
för och respekterandet av de mänskliga rättigheterna och grundläg-
gande friheterna, vilka sedermera blev närmare definierad genom
utarbetandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättig-



344 Voitto Saario

heterna. Bästän denna förklaring rent tekniskt är en rekommendation,
som i och för sig inte är ett juridiskt bindande instrument, har den
nått ett så enhälligt erkännande överallt i världen, att den med goda
skäl kan påstås ha blivit en del av den internationella sedvanerätten.

Det är naturligt, att det i första hand är staterna själva, som är
ansvarliga för genomförandet av att mänskliga rättigheterna inom
sina respektiva territorier. Att de till yttermera visso genom konven-
tion förplikta sig till detta, innebär en påtaglig nyhet inom folkrättens
system. En internationell kontroll av de förpliktelser staterna på detta
sätt påtagit sig är också främmande för det tidigare gängse begreppet
om suveränitet.

Frågan om internationell kontroll har dock blivit politiskt synner-
ligen ömtålig. Medan de västliga demokratierna har lagt stor vikt vid
att de materiella konventionsåtagandena kompletteras med bestäm-
melser om att särskilt maskineri, som skulle göra det möjligt att
övervaka efterlevnaden av konventionsbestämmelserna, har de soci-
alistiska staterna och en del av utvecklingsländerna ställt sig avvi-
sande till denna tanke och gjort gällande, att ett internationellt kon-
trollsystem innebure en obehörig inblandning i deras inre angelägen-
heter. Resultatet av denna oenighet har varit, att de kontrollmedel,
som för närvarande står till buds, är tämligen svaga och ineffektiva.

Angående klassificeringen av de mänskliga rättigheterna, skulle
jag vilja framföra ett kriterium, som referenten kanske inte har lagt
tillräckligt märke till och som talar för att man fortfarande borde göra
en skarp principiell skillnad mellan de två i grunden skiljaktiga
grupperna av rättigheter, nämligen de medborgerliga och politiska
rättigheterna å ena sidan och de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna å den andra. I detta avseende borde man konstatera, att
genomförandet av de medborgerliga och politiska rättigheterna hu-
vudsakligen är beroende endast av politisk vilja hos statsmaktens
innehavare, medan genomförandet av de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna förutsätter, utom politisk vilja, framför allt
både materiella och intellektuella resurser. De sistnämnde rättighe-
terna är dessutom, i motsats till de förstnämnda, till sin natur pro-
grammatiska och uppställer endast mål, vilka staterna gradvis bör
sträva till att uppnå i enlighet med sina resurser. Det är en annan
sak, att om resurserna fattas, borde bristen kompletteras genom in-
ternationellt samarbete.
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Då och då har man argumenterat, och det gör också referenten,
att ett land på grund av outvecklade förhållanden eller av någon
annan orsak vore berättigat att vid förverkligandet av de mänskliga
rättigheterna prioritera de ekonomiska och sociala rättigheterna.
Detta argument, som förefaller rättvist och billigt, används emellertid
ofta som en ursäkt för att inte respektera de medborgerliga och
politiska rättigheterna. Man glömmer då, att genomförandet av de
sistnämnda rättigheterna förutsätter, som sagt, endast politisk vilja
och inte är beroende av resurser. Man måste därför på det bestäm-
daste understryka, att dessa bägge huvudgrupper av rättigheter inte
är alternativa i förhållande till varandra.

Härvid ville jag i synnerhet betona den politiska rättigheten, som
ofta glöms, att varje medborgare skall äga rät och möjlighet at utan
diskriminering och oskäliga inskränkningar deltaga i handhavandet
av allmänna angelägenheter antingen direkt eller genom fritt valda
ombud, med andra ord, rättigheten till demokrati. Om denna rättig-
het är fullt respekterad, då är det ju medborgarna själva, som har
beslutanderätten i sina händer i alla allmänna angelägenheter, inbe-
räknat realiserandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heterna.

Man kan emellertid fråga sig, hur många demokratiska stater det
finns i världen. Man behöver inte vara förvånad över, att förverkli-
gandet av de mänskliga rättigheterna mångenstedes är så långt ifrån
idealet. Det fattas vilja hos statsmaktens innehavare är det mest
allvarliga. I många fall tycks deras huvudintresse vara att behålla
makten.

Angående sedan frågan om transformeringen av en konvention till
intern rätt, ingår grundstadgandet om detta för Finlands del i 33 §
1 mom. i regeringsformen, vari stadgas bl.a. att statsfördrag bör
godkännas av riksdagen, för såvitt der innehåller stadganden, som hör
till området för lagstiftningen eller enligt konstitutionen annars erfor-
drar riksdagens godkännande. I dylika fall har det blivit vanligt i
Finland, att man i s.k. blankettlag fastställer, att bestämmelserna i ett
statsföredrag skall vara i kraft, för såvitt de hör till området för
lagstiftningen. Stiftandet av en blankettlag innebär dock inte, att
domstolarna kunde direkt tillämpa konventionsbestämmelserna vid
behandlande om mål, utan de måste stödja sig på en motsvarande
nationell rättsregel. Därför är det hos oss en förutsättning för ratifi-
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ceringen och stiftandet av blankettlag, att den nationella lagstiftnin-
gen i övrigt bringas i överensstämmelse, i harmoni, med konventions-
bestämmelsen.

I samband med ratificeringen av 1966 års FN-konventioner om
de mänskliga rättigheterna gjorde Finland förbehåll på vissa tekniska
punkter, men annars ansägs der vara möjligt att påtaga sig förplik-
telserna enligt dessa konventioner utan att genomföra annan lagstift-
ning utom en blankettlag av ovennämnda innehåll. I den gällande
regeringsformen ingår ju vissa bestämmelser om grundläggande fri-
och rättigheter, vilka i stort sett motsvara bestämmelserna i konven-
tionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Med hänsyn till
dessa och de relevanta bestämmelserna i den ordinarie lagstiftningen,
ansågs de fri- og rättigheter, som garanteras genom de båda FN-kon-
ventionerna, vara tillräckligt skyddade i Finland.

Frågan har nog diskuterats i Finland, huruvida regeringsformen
borde kompletteras med bestämmelser om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter. Ett tillag i denna avsikt har redan gjorts, genom
att 6 § 2 mom. i regeringsformen gavs följande lydende: »Medborgar-
nas arbetskraft står under rikets synnerliga hägn. Det ankommer på
statsmakten att för finsk medborgare vid behov anordna möjlighet
att arbeta, såframt i lag icke är annorlunda stadgat«. Det är intressant
att konstatera, att denna bestämmelse inte haft någon som helst
inverkan på den nuvarande arbetslösheten, som är huvudsakligen
beroende av den internationella depressionen. Man kan därför med
skäl ifrågasätta, om det överhuvudtaget är nödvendigt eller ens me-
ningsfullt, att inkorporera en katalog av ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter i konstitutionen, eftersom staten redan på grund
av den internationella förpliktelsen, som den redan har påtagit sig
genom konventionen, är skyldig att genomföra dessa programmatiska
rättigheter i enlighet med sina resurser. Ett lands anslutning till
konventionerna om de mänskliga rättigheterna innebär ju en förplik-
telse gentemot de övriga kinventionsstaterna att tillförsäkra enskilda
personer med de i dessa konventioner angivna fri- och rättigheter.

Beträffande sedan referentens frågaställning, skulle jag i anslut-
ning till hvad det redan anförts svara enligt min åsikt ersätter skyddet
av de mänskliga rättigheterna, som garanteras av den internationella
konvention, der konstitutionella skyddet. Därför är revideringen av
konstitutionen inte nödvändig i detta avseende. Detta gäller i synner-
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het de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Det räcker
att konventionsbestämmelserna transformeras till intern rätt i enlig-
het med respektive lands konstitutionella bestämmelser, varefter de
är bindande för de nationella organen. I samband med detta bör den
interna lagstiftningen bringas i överensstämmelse med konventionen.
Jag skulle vilja dock påpeka att det är klart att även hädanefter finns
det inget hinder för att inkorporera en katalog av de mänskliga
rättigheterna i konstitution, om man så vill. Frågan är bara om det,
hurudan typ av konstition man vill ha. Borde den innehålla mer eller
mindre programmatiska, eller skulle jag säga dekorativa, element
eller inte? Angående sedan de nationelle medlen i de nordiska län-
derna för erhållandet av rättsskydd, skulle det ta för mycket tid att
gå i detaljerna. Jag skulle i all korthet vilja påstå, att situationen i detta
hänseende är tillfremsställande i de nordiska länderna.

Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge:

Jeg takker korreferenten. Nu er forholdet det at referenten både i det
trykte referat og i sin innledning her i dag har oppstillet visse spørs-
mål - visse teser; som han mener at debatten særlig bør gjelde. Jeg
viser til det, men jeg vil for min del også gjerne si som min mening:
Disse internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter og funda-
mentale friheter inneholder - som referenten og korreferenten pekte
på — visse begrensninger i hva statene kan gjøre overfor det enkelte
menneske. Den prinsipielle betydning av de förpliktelser statene på
denne mate har pådratt seg, er klar nok. Men som det står i det trykte
referat, den praktiske hjennomføring, den er vanskeligere å måle. Ette
min oppfatning bør vi under debatten konsentrere oss nokså meget
om å påvise hva som kan og bør gjøres for at de rettigheter som det
enkelte menneske er sikret ved de internasjonale konvensjoner, vir-
kelig også blir hjennomført i praksis.

Etter min mening vil en fremskrittslinje virkelig være at de nas-
jonale organer sørger for å hjennomføre disse menneskerettigheter.
Først og fremst bør de nasjonale domstoler, men også andre nasjonale
hjennomføre i praksis det som er søkt tilsikret ved disse internasjo-
nale konvensjoner.



348 Helga Pedersen

Højesteretsdommer Helga Pedersen, Danmark:

Jeg vil gerne knytte nogle bemærkninger til spørgsmålet om at få
gennemført beskyttelse af de rettigheder, som den europæiske kon-
vention omhandler. Opsahl synes at være mest tilfreds med det, han
kalder rapportsystemet. Altså dette at en stat skal aflevere regnskab
om den nationale gennemførelse af konventionsforpligtelser til et ved
konventionen konstitueret organ. Jeg er personlig noget i tvivl om,
det er så stor en landvinding. Det står for mig sådan, at det meget
nemt kan blive en gennemgang, eventuelt en ændring af den natio-
nale lovgivning som følge af fortolkninger af de forskellige konven-
tionsbestemmelser, fortolkninger som endnu ikke har fået den over-
ordnede internationale myndigheds blå stempel, og jeg mener per-
sonlig, at den erfaring, vi har gjort med hensyn til staternes efterle-
velse af domme, afsagt af Strasbourgdomstolen, i praksis betyder mere
forsikring af menneskerettighederne end rapportordningen, og når
jeg siger det, så skylder jeg naturligvis at give Dem et par eksempler
på, hvad jeg mener.

Jeg vil nævne nogle praktiske retssager. Vi havde en sag, Golder-
sagen, Opsahl omtaler den i forbindelse med domstolens principfor-
tolkning af Europakonventionens artikel 6, om konventionens garanti
for adgangen til at gå til domstolen. Denne klager var en mand, der
afsonede en meget langvarig straf for røveri i et af de store fængsler
i England. Han var blevet afvist i sin anmodning om at få forbindelse
med en advokat. Han ville gå til domstolene og anlægge en civil sag
mod en fængselsbetjent. England tabte sagen i Strassbourg, og doms-
udskrift sendtes så til ministerkomiteen, som efter konventionens
artikel 54 skal, som der står om dommen, »supervise its execution«.
Længere kan vi altså den dag i dag ikke komme med sanktionens
gennemførelse på internationalt plan. Men der var reelt intet pro-
blem her med hensyn til gennemførelsen. Efter en grundig undersø-
gelse af den interne problematik underrettede den engelske inden-
rigsminister Parlamentet om sagen og gav derefter, et par måneder
senere end dommen var faldet, ordre til omgående indførelse af nye
administrative procedureregler i alle fængsler i England og Wales og
senere i Skotland. Når vi nu betænker i den forbindelse der er mellem
de administrative myndigheder på dette område, de europæiske lande
imellem, så kan man være nogenlunde sikker på, at de regler, der blev
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slået fast ved denne afgørelse, de har smittet af ud over Englands
grænser.

Den næste sag, jeg vil omtale, det er den såkaldte Engel-sag mod
Holland. Den drejede sig om nogle problemer vedrørende discipli-
nærstraffe i de militære styrker i Holland. Sagen gav anledning til
ikke alene ændringer i hollandske regler, da Holland havde tabt
sagen, men kort efter fik vi meddelelse om, at Schweiz som følge af
den afgørelse, vi havde truffet, havde fundet det nødvendig at ændre
sin lov om militære straffe.

Jeg kan også nævne, at der er allerede ældre afgørelser, to sager
vedrørende Belgien. Den ene var den såkaldte Becker-sag, og den
anden var den store sag om sprogstriden i Belgien, endog grundlovs-
ændring, og i Becker-sagen endda ledsaget af det udtrykkelige ønske
»at bringe vor lovgivning på linie med konventionen«.

Jeg tror i det hele taget, at der er tilstrækkelig dokumentation i
domstolens arkiver til at fastslå, at der ikke er nogen eksempler på,
at en medlemsstat har unddraget sig sin forpligtelse til at efterleve
en dom fra domstolen dernede. Man kan så med professor Opsahl
sige: Ja, men i klagesager, der afgøres af domstolen, får man jo ikke
altid forelagt de vigtigste, de mest principielle spørgsmål, således som
man altså gør det, når man laver en grundig undersøgelse til brug
for rapportsystemet. Det er jeg enig med professor Opsahl i, men jeg
vil alligevel understrege betydningen af de afgørelser der træffes, også
i relation til gennemførelsesspørgsmål. Nu er der jo for det første det,
at kommissionen, det tør jeg vel nok sige, har ført en tilbageholdende
politik i mange år med hensyn til at sende sagerne videre til dom-
stolen, og det er da ganske klart, at der kommer mange helt urimelige
klager til kommissionen.

Så er der et andet punkt, jeg Vil nævne: Det er min overbevisning,
at medens den enkeltes sag, der bringes for domstolen, bekendtgøres,
kommenteres og kritiseres i pressen i mange lande, fører rapportsy-
stemet til en anonym ordning.

Nu har vi jo her i Danmark, som vist i de øvrige nordiske lande,
fulgt den ordning, at vi gennemgår vor lovgivning og slår fast i de
fleste tilfælde da, at vi kan være godt tilfredse. Vi kan konstatere, at
alle menneskerettigheder de beskyttes hos os, som det sig hør og bør.
Men det viser sig jo af og til i praksis, at det er store ord, og jeg skal
med et lille bitte eksempel fra den seneste tid vise det.
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Vi behandler i øjeblikket i Strassbourg en sag mod Vesttyskland.
Den drejer sig om, hvorvidt man kan pålægge en udlænding, der
bliver dømt, at betale udgiften til tolke i straffesager, ligesom andre
sagsomkostninger. Det er et spørgsmål, der omhandles i konventio-
nens artikel 6, hvor der står, at enhver »accused person«, han har ret
til »free assistance of an interpreter if he cannot understand and speak
thé language used in Court«. I Tyskland, altså det indklagede land,
er praksis med hensyn til disse betalingsspørgsmål forskellig, men
Bundesgericht har sidst fastslået, at artikel 6 skal forstås sådan, at man
nok havde et ubetinget krav på »free assistance« af denne »interpre-
tor«, men det var bare den foreløbige ordning; det afskar ikke fra,
at man til sidst, da sagen skulle pådømmes, så pålagde den den
pågældende sagens omkomstninger.

Til brug for sagen nede i Strassbourg blev der indhentet oplysnin-
ger om, hvordan retstilstanden var i de forskellige medlemsstater, og
det viste sig, at retstilstanden var vel nogenlunde lige så forskellige
som inden for Tysklands grænser.

Opsahl opstiller det spørgsmål, om man skal tænke på at revidere
grundlovene, altså de nordiske landes grundlove, med henblik på en
nærmere formulering af vore internationale forpligtelser. Jeg tror for
vores vedkommende her i Danmark, hvor jeg har haft den ære en
gang at være med til grundlovsændring, at det ligger uden for de
praktiske politiske muligheder i dag bare at tænke på en grundlovs-
revision. Specielt da når jeg tænker på de uendelige vanskeligheder,
der frembød sig, da vi drøftede spørgsmålet om retten til arbejde. Det
ligger jo i øvrigt sådan, efter min mening, at disse forskellige men-
neskerettigheder, som nævnes i Opsahls oplæg, de er jo af vidt for-
skellig karakter, og det er jo et spørgsmål, om de overhovedet kan
behandles på samme måde. Så jeg mener altså ikke, at man kan tænke
på en grundlovsrevision for så vidt angår vor land.

Opsahl opstillede her til sidst et par nye spørgsmål, og det ene var
spørgsmålet om hvordan det går, når EF-domstolen skal behandle
spørgsmål om menneskerettigheder. Jeg kan da oplyse, at det er et
problem, som både EF-domstolen og domstolen i Strassbourg er sig
fuldt bevidst, og vi holder med visse mellemrum og under deltagelse
af kommissionen møder i Strassbourg, hvor vi søger at nå frem til
klaring af, hvorledes vi ser på disse forskellige problemer om men-
neskerettigheder og løsningen deraf. Spørgsmålet vil vel især komme



Menneskerettighederne i dag - intern, forpl. og national gennemførelse 351

frem den dag, hvor spørgsmålet er, om EF-domstolen vil rette sig efter
en afgørelse, som Strassbourg-domstolen har truffet og betragtet som
et bindende præcedens, og omvendt. Der har vist været visse tilløb
til denne problemstilling, men endnu har det altså ikke været afklaret.

Den anden these, som Opsahl nævnte her, var spørgsmålet om
menneskerettighederne skal begrænses til den offentlige sektor, eller
om man skulle gå videre i beskyttelsesdrøftelsen og også komme ind
på, om menneskerettigheder skal beskyttes i relation til andre privates
handlinger eller institutioner, eller hvad det nu kan være. Jeg tror,
at det er et spørgsmål, man skal beskæftige sig med i fremtiden, men
jeg tror ikke, at det ligger lige om døren. Lad os lige først få fejet
trappen ren i relation til den offentlige sektor.

Regeringsråd Gustaf Petrén, Sverige:

Det praktiska genomförandet av internationella rättighetsregler på
det nationella planet försiggår i två led. I den första fasen gäller det
att överföra rättigheterna till nationell rätt, och i den andra att ge
medborgarna praktiska möjligheter att åberopa rättigheterna till sitt
skydd i uppkommande situationer.

Vad angår rättigheternas inkorporering i det nationella systemet,
pekade professor Opsahl på de nordiska ländernas i stort sett passiva
attityd. Man har konstaterat att det inte behövdes några större in-
grepp i den nationella rätten i samband med ratificering av Europa-
rådskonventionen och senare FN-konventionerna. Läget är olika i de
länder som har ett monostiskt och de länder som har ett dualistiskt
folkrättssystem. I många länder i Centraleuropa kan Europarådskon-
ventionen åberopas som direkt rättskälla i landet. Konventionen
ingår i och med att den ratificerats i den nationella rätten. Vi hörde
av korreferenten att i Finland använder man blankettlagssystemet för
motsvarande transaktion, d v s där tillämpas ett dualistiskt system:
man överför konventionerna genom en blankettlag till det nationella
rättssystemet.

När frågan om Europarådskonventionens ratificering blev aktuell
i Sverige, utgick man från en dualistisk ordning. Den är visserligen
något omdiskuterad, men den allmänna uppfattningen är att Sverige
idag erkänner det dualistiska systemet. Europarådskonventionen blir
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alltså inte omedelbart gällande i Sverige. Därför behövs en transfor-
mationsakt av något slag. Någon sådan har ej antagits. Man gick
endast genom Europarådskonventionen artikel efter artikel och fann
att det inte fanns någonting i svensk rätt som hindrade vår ratifika-
tion. Först i samband med grundlagsrevisionen 1973 kom tillfallet att
i den nya grundlagen omvandla den konstitutionella rätten så som
Torkel Opsahl föreslog.

Alltjämt är emellertid icke Europarådskonventionen del av den
svenska rätten. Man kan inte i en svensk domstol direkt åberopa
konventionen. Både Högsta Domstolen och Regeringsrätten har av-
visat enskilda parters yrkanden härom.

När det gäller den andra frågan, medborgarnas möjligheter att
åberopa rättighetsreglerna, är läget något olika i Norden. Enligt
dansk, norsk och väl också isländsk rätt finns möjligheten att bringa
vilket administrativt avgörande som helst inför en domstol för att
pröva om myndigheten har överskridit »överhetens gräns« som det
väl heter i den danske grundlov. Det finns då en generell möjlighet
att i det sammanhanget åberopa också konventionens rättighetsregler
som stöd för en sådan talan om ett överskridande. Medborgarna i
dessa länder kan i den allmänna domstolsprövningen stödja sin talan
på en konventionsregel. Motsvarande möjlighet finns inte i Sverige,
inte heller sedan konventionsreglernas substans transformerats till
den nya grundlagen. Rättighetsreglerna i grundlagen ger alltså inte
medborgarna någonting annat än i vissa fall, utan de är främst normer
för lagstiftaren. Denna får inte lagstifta på det sättet att han bryter
mot grundlagsreglerna. Om han inte gör det, har individen mycket
begränsade möjligheter att komma till sin rätt.

Medborgaren har alltså i Sverige inte någon möjlighet att med
interna medel hävda de rättigheter som staten genom att ratificera
konventionen har påtagit sig att följa, utan han blir hänvisad till att
klaga hos kommissionen i Strassbourg. Det är en kostsamm, omständ-
lig och också synnerligen oviss väg. Att nödgas presentera sitt fall för
en internationell instans är, såvitt jag kan se en i längden ohållbar
ordning för en rättsstat. Det är fel att förneka medborgarna nationella
rättsmedel och hänvisa dem till en internationell ordning för att få
sina rättigheter beaktade.

En sak är rättigheternas användning i förhållande till det all-
männa, en annan i förhållande till andra enskilda. Det är ofta så att



Menneskerettighederne i dag - intern, forpl. og national gennemførelse 353

skall en enskild åtnjuta en rättighet, måste man upphäva en annan
rättighet som gäller till förmån för andra enskilda. Den avvägningen
är många gånger mycket svår att göra. I dagens samhälla med starka
korporativistiska inslag träder denna frågeställningen allt mer i för-
grunden. Det behövs sålunda ett rättsskydd i många situationer för
den enskilda gentemot t.ex. mäktiga korporationer. Särskilt betänkligt
är att staten genom lagstiftning ingriper och ger enskilda korporati-
oner en maktställning ofta av monopolkaraktär. Individen saknar då
ett rättighetsskydd. Inom stora delar av arbetsrätten gäller att staten
har överlämnat till monopolistiska korporationer att utöva makt utan
att behöva ta hänsyn till individernas rättigheter. Staten har då tagit
moraliskt ansvar för vad korporationerna gör i sin maktutövning.

Højesteretsdommer Thor Vilhjalmsson, Island,

nævnte først, at det nu kunne regnes for sikkert, at Island ville
ratificere de to FN konventioner af 1966 i løbet af året 1979. Derefter
drøftede han, om det er muligt for de nordiske lande at yde bidrag
til styrkelsen af menneskerettighederne i u-landene og i Europa. Efter
hans mening kunne resultater ventes, hvis man koncentrerede sine
bestræbelser på enkelte, afgrænsede problemer. I denne forbindelse
nævnte han som eksempler afskaffelsen af dødsstraffen og i vor del
af verden den almindelige anerkendelse af den individuelle klageret
til kommissionen i Strassbourg og af menneskerettighedsdomstolens
kompetence. I sine afsluttende bemærkninger gik taleren ind for, at
den europæiske konvention om menneskerettighederne burde inkor-
poreres i de nordiske landes lovgivning.

Professor, dr. jur. Carsten Smith, Norge:

Referenten har i sitt vidtfavnende og erfaringsrike diskusjonsgrunn-
lag reist som et av hovedspørsmålene om det er ønskelig å gi hjemmel
for direkte anvendelse av de internasjonale förpliktelser ved nasjo-
nale organer. Dette ville være en mate å oppfylle den dobbelte
gjennomføringsforpliktelse - at menneskerettighetene ikke bare skal
respekteres, men også sikres.

23
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I en norsk rettsdebat har vi relativt nylig behandlet spørsmålet om
en slik omlegning til et monistisk system med et negativt resultat. Et
utvalg anbefalte i 1972 at man opprettholdt det tradisjonelle duali-
stiske system. Det ble fremmet stortingsmelding i den samme retning
i 1975, og Stortinget ga uten bemerkninger sin tilslutning til dette.

Dette vedtak ble ulykkeligvis fattet kort etter folkeavstemningen
om norsk tilslutning til EF. Det var det dårligst mulige tidspunkt i
nyere norsk historie for å foreslå at internasjonale rettsregler skulle
gis større gjennomslagskraft ved norske organer. De politiske partier
var på det tidspunkt intenst opptatt av å gjøre det klart at de respek-
terte folkavstemningen fullt ut. Et sentralt punkt i kampen før avstem-
ningen hadde nettopp vært EF-reglenes internrettsliga virkninger. En
principiell omlegning av forholdet mellom traktatrett og norsk rett
ville ha kunnet vekke uro, selv om dette spørsmål ikke særlig gjaldt
forholdet til EF.

På denne bakgrunn mener jeg nå at det bør være realistisk å få
reist debatten på ny også fra norsk side.

Det er i dag vanskelig å presentere nye argumenter i den omfat-
tende diskusjon om forholdet mellom traktat og lov. Men selv om ikke
argumentene er nye, kan verdens utvikling gi de ulike argumentene
ny relativ verdi.

I den mannjevning som foretas mellom dualistiske og monistiske
varianter, anføres argumenter som man grovt kan klassifiseres som
mer rettstekniska hensyn og mer rettsideologiske hensyn.

Når det gjelder de mer rettstekniske spørsmål, så er det ett pluss
man ikke kan ta fra den løsning som gir folkeretten umiddelbar
internrettslig virkning. Det er den sikreste mate til gjennomføring av
våre internasjonale förpliktelser, og den representerer derved den
mest lojale holdning overfor det internasjonale rettsfellesskap.

Denne prinsippstriden er imidlertid kan hende først og fremst av
rettsideologisk art. Er vedtak, eventuelt i grunnlovs form, om å gjøre
de internasjonale menneskerettigheter, eller eventuelt all traktatrett,
eller eventuelt all folkerett, til del av vår nasjonale rett, vil være, og
jeg vil gjerne sitere referenten i et av hans andre fremragende skrifter,
»en bekjennelse til et internasjonalistisk standpunkt«. Som ved andre
bekjennelser kan det være usikkert hvilken reell virkning den vil ha.
Selv har jeg her betydelig tro på en langtidsvirkning.
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Ved forberedelsen av den norske stortingsmelding gikk alle hø-
ringsinstanser bortsett fra én mot en grunnlovsendring. Men én svale,
som kan innvarsle sommer, var Landsorganisasjonen i Norge. Den
uttalte på en enkel og slående mate at den la avgj ørende vekt på at
en grunnlovsendring i monistisk retning gir den største sikkerhet for
at de internasjonale rettsregler det her er tale om virkelig får full
anvendelse i Norge. Ut fra de eksisterende maktforhold i norsk sam-
funnsliv er det håpefullt at dissensen er kommet nettopp fra dette
hold.

Men også mens vi lever under det nåværende system, kan det være
grunn til å føre en prinsipiell debatt om anvendelse av folkerett, og
særlig menneskerettighetene, med den dobbelte gjennomføringsfor-
pliktelse.

Det er vanlig å henvise til at folkeretten blit tatt i betraktning
gjennom presumsjons- eller tolkningsregler ved den interne rettsan-
vendelse. Selv mener jeg det er dokumentert at iallfall norske dom-
stoler har anvendt folkerett på en mer aktiv mate enn det lar seg
forene med vanlig forståelse av begrepene presumsjon og tolkning.
Og i den nevnte stortingsmelding uttaler også justisdepartementet at
det praktiske resultat er at folkeretten anvendes, men med lavere
trinnhøyde enn lov.

Her er spørsmålstillingen etter mitt skjønn blitt den realistiske.
Det er ikke lenger spørsmål om å anvende folkerett eller ei, men
spørsmål om hvilken trinnhøyde som skal tildeles de folkerettslige
normer.

Så lenge en traktat ikke er transformert ved formell lov, har trak-
tatreglene som utgångspunkt en lavere trinnhøyde. Men det såkalte
lex superior-prinsippet er ingen mekanisk virkende regel. De prag-
matiske faktorer i rettsanvendelsen kommer inn med sin fulle styrke.
De normer vi har for regelkollisjon er, som Ross en gang har presisert,
ikke aksiomer, men hensyn av relativ vekst som samvirker med andre
hensyn i rettsanvendelsen, bl.a. en vurdering av vilken løsning som
vil stemme med rettsfølelsens krav. Og senere studier - jeg vil si ikke
minst referentens undersøkelser innen norsk statsrett - har bekreftet
hvorledes de reale hensyn kan føre til en oppjustering av en formelt
trinnlavere regel på en trinnhøyere regels bekostning. Det som derfor
må skje, er en aweining av den relative legislative styrke til folkeretts-
regelen på den ene siden og den nasjonale regel på den annen side.

23*
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Etter mitt skjønn er det på denne bakgrunn man bør bedømme
menneskerettighetenes gjennomføring ved nasjonale organer i dag.
De bør kunne ha gjennomslagskraft selv overfor en lov innenfor vårt
dualistiske system, ganske enkelt fordi de er menneskerettigheter og
fordi det stemmer med rettsfølelsens krav i vår tid å gi dem virkning.

Det synspunkt at domstolene har en særlig oppgave når det gjelder
sentrale menneskerettigheter, fikk tilslutning av den norske Høyeste-
rett i en plenumsavgjørelse av 1976 om det såkalte Kløfta-skjønnet.
Saken gjaldt grunnlovsmessigheten av en lovgivning om erstatnings-
utmåling ved ekspropriasjon. Førstvoterende uttalte her som talsman
for flertallet at spørsmålet om hvor meget som skal til for at domsto-
lene skal sette en lov til side som grunnlovsstridig, vil avhenge av
hvilke grunnlovsbestemmelser det er tale om, og jeg siterer: »Gjelder
det bestemmelser til vern om enkeltmenneskets personlige frihet eller
sikkerhet, antar jeg at grunnlovens gjennomslagskraft må være bety-
delig.« Og annenvoterende ga som talsman for mindretallet likeledes
klart uttrykk for at grunnlovsbestemmelser som verner den person-
lige integritet står i en særstilling. Det skjedde her følgelig en rela-
tivisering selv av grunnlovens regler, med en særlig gjennomslags-
kraft for grunnlovens menneskerettigheter. Og dette standpunkt ble
inntatt av en samlet Høyesterett i plenum, uten basis verken i grunn-
lovens ord eller i tidligere konstitusjonell praksis, kort sagt uten annet
rettsgrunnlag enn dommernes egne verdiforestillinger. Dette er etter
mitt skjønn et historisk budskap av denne dom, som i liten grad er
registrert i den norske debatt hittil, hvor man ellers har vært ganske
intenst oppsatt av dommens betydning for de eiendomspriser den
angikk.

Jeg antar at slike menneskerettigheter som mitt land er internas-
jonalt forpliktet til å anerkjenne, bør anvendes av norske rettshånd-
hevende myndigheter, og at dette bør skje selv om det måtte foreligge
en awikende norsk lov. Jeg tror også at Norges Høyesterett vil
dømme slik.

Bitr. professor Ilkka Saraviita, Finland:

Jag skall kort berätta om två konkreta och aktuella fall i finsk lagstift-
ningspraxis, där folksrättsliga människorättighetsbestämmelser har
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haft indirekt, men stark verkan på lagstiftningsplanering samt lag-
stiftningsprocessen. Det här för att svara några av de frågor professor
Opsahl har ställt, ock kanske också därför att sådana här situationer
kan komma, kan inträffa också i andra nordiska länder. Problemet är
hur internationella förpliktelser kan förhindra lagstiftning som är
stridande mot internationella folksrättsliga förpliktelser.

Finlands grundlag stadgar allmänt om medborgarnas rätt att fritt
bilda föreningar. Föreningsfriheten är konkretiserad i en vanlig lag.
Lagen om föreningsfriheten stadgar bl.a. om föreningens beslutpro-
cess. Föreningarna får mycket fritt bestämma om sina beslutsregler.
Lagen är ändå gammal, över 50 år. Lagens föreskrifter är knappa och
oklara. Därför planerade man förändringar, moderniseringar. Man
påstod bl.a. att där är en s.k. majoritetsprincip som beslutsform är
odemokratisk. Stora minoriteter inom fackföreningsrörelsen säges ha
ingen inverkan på föreningens verksamhet. Därför ville man stifta om
obligatorisk proportionalitet, obligatoriska proportionella val i alla
föreningar. En statlig kommitté gjorde en undersökning om före-
ningsfrihetslagens svagheter och samtidigt tog man upp om proble-
met om obligatoriska valmetoder. Kommittén refererar de folksrätts-
liga bestämmelser om föreningsfriheten som binder Finland. Man
kunde hänvisa till FN-konventionen om ekonomiska och sociala och
kulturella rättitheter. Den första av dessa konventionens stadgar om
föreningsfriheten, och särskilt är sagt om fackföreningsfriheten. Också
den andra konventionen nämner fackföreningsfriheten. Kommittén
refererade även de konventioner av den internationella arbetsorgani-
sationen ILO som binder Finland. Där finns flera konventions- och
rekommendationsnormer om fackföreningsfrihet som är klart defini-
erade. Ock som Ni vet är ILO:s organisation och sanktionsnormer
mycket starkare än de motsvarande i Förenta Nationernas system.
Efter redogörelsen kunde kommittén säga att sådan lagstiftning, som
mycket starkt begränsar fackföreningsfriheten, är brott mot dessa
konventionsnormer och kan leda till internationella åtgärder särskilt
inom ILO :s område. Jag tror att det aldrig skall stiftas om obligatorisk
proportionalitet, trots att flere större icke-socialistiska partier som är
i majoritetpositionen riksdagen, har krävat obligatorisk proportiona-
litet. En orsak till att sådana lagändringar inte skall stiftas, är det
folksrättsliga värdet för föreningsfriheten som ovannämnda konven-
tionen medför.
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Ett andra exempel på de internationella förpliktelsernas indirekta
inverkan på lagstiftningsprocessen i Finland berör människornas
jämlikhetsprincip. Förenta Nationernas konventioner namnar jämlik-
heten, särskilt stiftas det mot rasdiskriminering. En specialkonvention
är i kraft som konkretiserar denna människorättighet. I Finlands
riksdag behandlades det ivåras en lagproposition som var syftat att
ändra rätten att fiska i Lappland. Lagändringen var planerat så att
de lappar som inte ägde jord eller vatten skulle förlora rätten att fritt
fiska i Lapplands vattenområde. Det yrkesmässiga fiskandet skulle bli
beroende av ett särskilt lov. Lagförslaget behandlades i grundlagsut-
skottet i riksdagen, och i våras beslöts av utskottet att lagförslaget var
grundlagstridigt. Huvudorsaken var det att lagen berörde lapparnas
äganderätt, men ur folksrättsliga människorättighetsskyddets syn-
punkt var det intressant, att utskottet betonade att Förenta Nationer-
nas konvention om rasdiskriminering binder Finland. Enligt konven-
tionen är staterna skyldiga att vidta åtgärder som skyddar minorite-
terna ekonomisk. Konvention har den inverkan att staten måste ga-
rantere ekonomiska förutsettningar och därmed full effektivitet åt
människorättigheter.

Dessa två exempel i finsk praxis visar kanske att folksrättsliga
minoritets- och människorättighetsförpliktelser både har direkta och
indirekta verkningar på det nationella planet. Man kan väl vara eniga
med professor Opsahl då han i sitt intressanta och nya synspunkter
innehavande studium, säger att nationella genomföringen mår fort-
sätt vara alfa och omega när det gäller människorättigheter. Den
internationella regleringen är bara verkning av det är grundlagen
stiftaresystemet. Därför är det mig lätt att svara jakande till professor
Opsahls fråga om reviderandet eller ajourförandet av grundlagarna,
och i Finland, planeras nya grundlagsbestämmelser om människorät-
tigheter just i dessa dagar.

Direktør, jur. kand Knut Norström; Sverige:

Jag ska be att få ta upp en fråga som professor Opsahl har betecknat
som den sista i sin förteckning: Kan eller bör nationella rättsmedel
suppleras genom upprättande utav nya organ? Jag tror att man bör
ställa in dagens debatt kanske under ett större perspektiv. Det det
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faktiskt gäller är den gamla striden mellan individen och samhället,
och den striden har pågått från romersk rätt genom århundraden till
dagens lagstiftning.

En mycket väsentlig mänsklig rättighet som kanske man inte så
ofta tänker på, är rätten att få föra en tvist fram till domstol. Det är
säkert mycket få personer i dagens samhälle som liksom lägger märke
till att även denna centrala mänskliga rättighet börjar inskränkas på
ett sätt som är ganska finurligt. Själva den mänskliga rättigheten
grundar sig ju på artikel 6 i konventionen, där man säger att var och
en får föra sin tvist till domstol. Nu har jag ett par exempel på hur
denna rätt inskränkes.

Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag och Kommunernas för-
säkringsaktiebolag meddelar båda en grupplivsförsäkring som berör
samtliga genom kollektivavtal anställda personer, alltså ett gruppav-
tal av utomordentlig räckvidd. I detta avtal intar man ett villkor att
varje tvist angående tolkning och tillämpning av detta försäkringsav-
tal skall hänskjutas till en permanent skiljenämnd. Försäkringshava-
ren är alltså utestängd från domstol. I en annan försäkringsform,
trygghetsförsäkringen, har man tagit in en bestämmelse att den som
omfattas av denna försäkring, därmed också har förbundit sig att icke
göra någon skadeståndstalan gällande mot den arbetsgivare där han
är anställd.

Ett tredje exempel, som även det är lite grann svårt att lägga märke
till för den som inte i praktiken sysslar med dessa frågor. Det gäller
värderingen av ideellt skadestånd endligt skadeståndslagen. Där har
man i skadeståndlagen inte angett några egentliga principer, men
man har på ett annat håll upprättat s k hjälptabeller, och i vissa
försäkringsavtal har man sagt att dessa hjälptabeller skall tillämpas
och ingenting annat. Det är ju ändå ett betydande avsteg ifrån den
erkända praxis att det är domstolarna som bestämmer vilken utveck-
ling som ska ske i fråga om värdering av ideellt skadestånd.

Det är alltså de tre exemplen som jag ville ta fram för att visa att
det fordras en utomordentlig uppmärksamhet för att lägga märke till
när inskränkningar sker i min rätt att gå till domstol vid en tvist med
min motpart. Det är därför som jag vågar ansluta mig till professor
Opsahls förslag att man måste faktiskt ta och slcaffa fram ett organ
som på alla områden, inte bara beträffande lagstiftning, utan även
beträffande avtal, har sin uppmärksamhet på att det inte sker någon
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inskränkning i de mänskliga rättigheterna. Till detta skulle jag vilja
foga att även på andra områden iagttages en sträven att föra tvister
bort från de objektiva domstolarna till olika slag utav nämnder med
schatteringar i själva sammansättningen. Vi behöver bara ifrån da-
gens debatt ta fram detta om den enskildes integritetsskydd, där man
i Sverige hittills har lyckats, och med stort arbete strävar efter att
undvika lagstiftning i stil med den danska. Det är också för att komma
vid sidan om domstolen och lägga avgörandet i något annat slags
organ. Jag vill instämma med justitieminister Erling Jensen, när han
igår i sitt utomordentliga anförande säger att vad man än gör, så
kommer statsmakten att hävda att avgöranden i dessa frågor skall
ligga hos domstolen, som skall bilda centrum för själva rättsväsendet,
rättssäkerheten och de mänskliga rättigheterna.

Professor Per Olof Holding, Sverige:

Det var en intressant synpunkt som hovrättspresident Saario kom
med, när han sade att den enskilda människan blir ett folkrättssubjekt
i begränsad mening. Detta innebär då också att man accepterar att
det folkrättsliga suveränitetsbegreppet i viss mån blir reducerat. Jag
tror att det är utomordentligt väsentligt att framhålla detta och att
göra det till någonting som också går in i politikernas medvetande.
Det går inte längre att laborera med ett folkrättsbegrepp som inne-
fattar föreställningar om suveränitet. Vi har denna utveckling, som
man märker överallt, att grupper av människor vill frigöra sig från
band som de har befunnit sig under, och ofta har de goda motiverin-
gar för sådana strävanden. Det är då väldigt viktigt, tycker jag, att
man har den uppfattningen klar för sig, att en frigörelse inte innebär
en frigörelse till något som är fullständigt obegränsat suveränitets-
mässigt. Det man åsyftar med frigörelse bör vara någonting som dock
innefattar att man är benägen att respektera vissa internationella
normer. Genom att sprida en sådan insikt kan vi förhoppningsvis
bidra till att bana vägen mot ett världssamhälle på längre sikt.
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Høyesterettsdommer Einar Løchen, Norge:

Jeg var i 1950 med i den norske delegasjonen da Europarådets
menneskerettighetskommisjon blev dannet, og det har vært interes-
sant å høre om de erfaringer som senere har blitt gjort. Jeg vil nevne
et par av de problemer som da kom opp og som kanskje kan ha
interesse i dag.

Når det gjelder gjennomføring av kommisjonen i nasjonal rett må
jeg korrigere Gustaf Petrén. Både Norge og Sverige kom opp i van-
skeligheter der, med religionsparagrafen. Den hollandske delegerte
pekte på at det var tre land som hadde vanskeligheter her. For det
første Tyrkia, som hadde et forbud mot obsauritisme som viste seg
å være enhver form for religionsutøvelse. Så hadde Sverige forbud
mot klostre, og Norge en bestemmelse i sin grunnlov om at jesuitter
ikke må tåles. Den hollandske delegerte sa at han kunne forstå at det
i et utviklingsland som Tyrkia kunne være visse vanskeligheter her.
Men han hadde hittil trodd at de to nordiske land var gamle demo-
kratier med en liberal tradisjon. Så dette kunne han ikke forstå.

Jeg husker at vi fra norsk side syntes det var meget pinlig, og
forklarte at dette var en historisk overlevning som ikke hadde noen
som helst reell betydning i dag, og som vi øyeblikkelig skulle få tatt
opp når vi kom hjem. Hvilket vi også gjorde. Forslag om ophevelse
av forbudet ble fremmet for Stortinget. Det viste seg at det ikke var
noen historisk overlevning. Forslaget utløste en voldsom debatt som
nesten kan sammenlignes med den fellesmarkedsdebatt Norge fikk
i 1972. Det var med nød og neppe at man i det norske Storting klarte
å oppdrive 2/3 flertall, slik at paragrafen ble fjernet i 1954. Inntil
da måtte man fra norsk side ta en reservasjon. I Sverige ble forbudet
mot klostre ophevet.

Det er riktig som korreferenten nevnte, at et av motivene bak
menneskerettighetskonvensjonen var de erfaringer man hadde hatt
før annen verdenskrig med begrensningen av menneskerettigheder
i diktaturstater. Erfaringene synes å vise at et demokrati ofte ble
gradvis forvandlet til et diktatur. Enkelte demokratiske rettigheter
kunne bestå, mens andre blev undertrykte. Hvis man da hadde et
internasjonalt organ, som kunne avgøre at demokratiske rettigheter
var krænket, så kunne man kansjke ha en sjanse till å redde demo-
kratiet slik at man ikke fikk en utvikling som i Tyskland i 1932-33.
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Hvordan har så dette slått til. Det mest typiske eksempel er vel
den klage som de nordiske regjeringer tok opp mot Hellas i 1960
årene for brudd på torturbestemmelsene. Man opnådde at Hellas
møtte for kommisjonen og sendte vitner som avga vitneprov om at
de var blitt torturert. Kommisjonen la frem med en instilling om
overtredelsene, og den kom til Ministerrådet. Men der endte det med
at Hellas trakk seg som medlem af Europarådet.

På den annen side husker jeg Frankrikes klare brudd på menne-
skerettighetene i Algerie omkring 1960. Men det var her umulig å
reise klage fordi den franske regjering ikke hadde ratifisert konven-
sjonen, og langt mindre klareretten for individet. Så vidt jeg vet
ratifiserte Frankrike konvensjonen så sent som 1972, og jeg tror ikke
det den i dag har godkjent klageretten.

Højesteretssagfører Gunnlagur Thordarson, Island:

Ligestilling hos kønnene er også en del af menneskerettighederne.
Sidste forår blev der i Island afsagt en dom i den første sådanne sag,
som gik til den islandske højesteret. Det var syv maskinskriversker,
som rejste sag mod det islandske parlament, altinget. Sagen gik op
til højesteret, og den blev tabt. Jeg vil ikke gå ind på denne sag, og
henviser til domssamlingen, selv om domssamlingen ikke altid giver
det rette lys, men en ting vi drøftede ved denne sag var, om man skulle
gå med den til Strassbourg til »the Humanity Committee«, men man
gjorde det ikke, fordi de islandske kvinder ikke ville kaste et så dårligt
lys på deres arbejdsgiver, det islandske parlament. Blandt parlamen-
tets maskinskriversker var en mand, som fik meget højere løn, selv
om det var klart, at han havde det samme arbejde, men Islands
højesteret undgik at tage stilling til sagen.

Ekspedisjonssjef Stein Rognlien, Norge:

Ordstyrer, jeg følte meg provosert helt uventet av min venn Carsten
Smith da han sa at tiden var kommet for å slå et slag for monismen
i Norge. Men det var nok litt forhastet, for han innrømmet jo selv
senere i sitt inniegg at det nærmest var et terminologisk spørsmål,
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et spørsmål om ordlek. Det var et spørsmål om rettskildenes trinn-
høyde.

Vi pleier å si at det er et dualistisk prinsipp som hersker i Norge,
men vi kunne kanskje like godt si at det er et monoistisk prinsipp
med forbehold for trinnhøyde. For folkeretsslig bindende traktater og
sedvaner brukes som rettskilder ved våre domstoler. Spørsmålet er
bare om de brukes i strid med uttrykkelig lov eller i strid med
legalitetsprinsippet. Det gjør vi nødig, men selv der har domstolene
mulighet for å si at loven må forstås på den og den mate, i lys av
menneskerettighetene.

Jeg vil gjerne nytte høvet til også å sig noe om inkorporasjon av
menneskerettigheter i intern rett, og kanskje endog i grunnloven. Det
har jeg mine motforestillinger imot, for selv om det lyder vakkert at
menneskerettighetene bør ha den høyeste autoritet i intern lov, så er
menneskerettigheter så mangt. Et eksempel er forbud mot tvangsar-
beid; gj elder det også den plikt som man har hatt i Norge og som
kan tenkes innført igjen — at unge leger og tannleger skal begynne
sin karriere med godt lønnet arbeid i Nordnorge, hvortil europeiske
turister strømmer i massevis og overfyller veiene. Vi har også en
menneskerettskonvensjon om at tiltalte alltid skal høres og ha rett
til personlig å være til stede når deres straffesak tas opp. Det er også
vel og vakkert, men det vil kanskje forbause tilhørerne at det er
dommere som er imot å anvende dette prinsipp når saken kommer
for høyesterett med advokater, fordi at det ikke passer godt i Høye-
steretts rutine og arbeidsmåte å gi tiltalte personlig varsel tilstrekkelig
tid forut. Det vil besværliggjøre prosessen. Og det er også tvilsomt
om konvensjonsbestemmelsen virkelig får anvendelse ved en riktig
tolkning, fordi Høyesterett er en ankedomstol og ikke prøver skylds-
spørsmålets faktiske side. Det er uklart om prinsippet gjelder også
i slike tilfeller. Hvis man gjennomførte dette i lov eller grunnlov, så
måtte man vel derfor ha et større presisjonsnivå.

Jeg kan også nevne bestemmelser om avrettning eller lemlesting
som straff, f. eks. at avhogging av et lem skal skje på human mate
og av lege, at henging skal skje slik og slik med en prest m. fl. til stede.
Det finns en rekke bestemmelser som ikke har aktualitet overhodet
i våre land, og det ville da være meget merkelig å gi regler under
den forutsetning at hvis det gjøres, så skal det være slik og slik.
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Dersom dette skulle stå i den norske grunnlov så ville det være høyst
besynderlig.

Til dette kommer at politiske myndigheter ikke sjelden finner å
måtte ta forbehold overfor enkelte bestemmelser eller å tolke trakta-
tene på en bestemt mate, såfremt de overhodet skal ratifiseres. Det
momentet må man jo passe på å få inn når det gjelder hva som skal
være norsk lov, og dette må vel ligge hos de lovgivende organer å
bestemme, ikke hos domstolene. Det er i slike tilfelle forutsetningen
for at menneskerettighetene overhodet blir interne menneskerettig-
heter.

Hovrättslagman Erik Holmberg, Sverige:

Regeringsrådet Gustaf Petrén sade någonting som jag uppfattade så
att svensk medborgare inte skulle kunna inför domstol åberopa den
svenska grundlagens bestämmelser om grundläggande fri- och rättig-
heter; de bestämmelserna skulle vara styrande bara för lagstiftningen.

Det är visserligen så att bestämmelserna i första hand skall styra
lagstiftningen. Det är å andra sidan alldeles klart att domstolarna
principiellt sett skall tillämpa grundlagen. Vissa av dess bestämmelser
är tydliga på den punkten. En bestämmelse om förbud mot retroak-
tiva straff säger exempelvis att straff eller annan brottspåföljd inte får
ådömas för gärning som inte var belagd med brottspåföjd när den
förövades. En domstol skall otvivelaktigt frikänna om den får att
tillämpa en lag som har kommit till efter gärningen. — En annan
bestämmelse säger att varje medborgare skall ha rätt till ersättning
vid expropriation enligt grunder som bestäms i lag. I det fallet kan
man hysa tvekan om hur en domstol skall ställa sig. En möjlighet är
att domstolen säger att det inte finns några bestämmelser som förtjä-
nar benämningen ersättningsbestämmelser och att expropriation föl-
jaktligen inte kan äga rum. En annan möjlighet är att domstolen säger
att det inte finns några sådana bestämmelser och att ersättningen
därför i stället får bestämmas till ett skäligt belopp. I både fallen är
det fråga om att tillämpa grundlagen, och det råder nog ingen tvekan
om att en domstol kan göra på ett av dessa sätt.

Vissa grundlagsbestämmelser utesluter redan genom sin avfatt-
ning att de tillämpas av domstolar eller andra rättstillämpande organ.
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Jag tänker på sådana bestämmelser där det t ex sägs att »det eller
det skall gälla om inte riksdagen finner att. . .«. De rättstillämpande
organen kan inte ingripa i det som på ett sådant sätt forbehålles
riksdagen.

Möjligen kan Gustaf Petrén ha syftat på vissa så att säga kvanti-
tativa restriktioner. Det anses att en domstol inte utan omsorgsfull
prövning skall underlåta att tillämpa en bestämmelse i en av riksda-
gen beslutad lag. Den skall göra det bara om bristen på överensstäm-
melse är uppenbar denna prövning skall göras inte bara mot grund-
lagens materiella innehåll utan också mot dess kompetensregler och
dess procedurregler.

Så vill jag bara tillägga att klosterforbudet i Sverige numera är
upphävt.

Professor, dr. jur. Torkel Opsahl, Norge:

Jeg vil fremheve betydningen av det ordstyreren sa, at den praktiske
diskusjon av gjennomføringen ved domstolene og ved de administra-
tive organer — og for den saks skyld kanskje også ved lovgivning —
bør stå i forgrunnen for vår interesse.

Jeg er enig med korreferenten i at den folkerettslige utvikling som
ligger bak dette kanskje er det mest interessante, og i hans påpeknin-
ger. På et og annet punkt hadde jeg nok uttrykt meg uklart, f. eks.
om den folkerettslige utvikling her som en halvsannhet. Med det
mente jeg ikke å undervurdere denne utvikling, men jeg legger vekt
på at det bare er en halvsannhet at dette først og fremst vedkommer
folkeretten. Det synes jeg er kommet frem og blitt bekreftet her idag,
at oppgaven nå først og fremst er å realisere denne nye folkerettslige
situasjon i den interne rett. Og da er det viktig som flere talere har
hjulpet til å vise, ikke minst Bolding, at nå er ikke folkerett lenger
først og fremst juristenes område. Det er ikke bare de som ser prin-
sipielle sider av dette, som Bolding så fortjenstfullt pekte på, men det
er også de som ser de praktiske sidene. Hvis det fortsatt særlig skal
være de som deltar i det internasjonale juridiske arbeid som kjenner
de krav som menneskerettighetene stiller, da ser det ikke så lyst ut
på kort sikt for gjennomføringen. Det er først når f. eks. også proses-
sualister og forvaltningsjurister og strafferettsjurister fullt ut tar hen-
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syn til disse ting, at de kan få den nødvendige virkning på lovgivning,
i domstolene og i forvaltningen. De illustrasjoner som er kommet på
at man har begynt å arbeide på den maten, synes jeg er gledelige.

Hittil har det jo gjerne vært slik at når man forplikter seg ved en
ny traktat, så undersøker man forholdet til den eksisterende lovgiv-
ning. Men når man gir seg inn på ny lovgivning, pleier man ikke
tilstrekkelig grundig sette seg inn i eksisterende traktater. Iallfall har
det ikke vært rutinemessig gjort i lovarbeidet hos oss, men det er
kanskje nå i ferd med å komme.

I Helga Pedersens inniegg sporer jeg noe som krever utdypning:
nemlig sammenligningen mellom de to internasjonale kontrollsyste-
mer som jeg fremhevet.Jeg ber om å bli förstått slik at jeg fremhevet
visse fordeler ved rapportsystemet som ikke har vært tilstrekkelig
påaktet hos de mange som har nedvurdert mulighetene ved dette
system. Jeg mener ikke nødvendigvis at det er å foretrekke, men jeg
mener og fastholder at det kan gi muligheter som behandlingen av
de enkeltstående klagesaker ikke har. De rettssaker fra Europa som
Helga Pedersen nevnte, kan også hjelpe til å belyse dette: Det ville
ta for lang tid å gå inn på detaljene, men det er et faktum at de fellende
avgjørelser Europadomstolen har truffet, bare representerer punkt-
vise korreksjoner. Og dessverre er det ikke slik at selv den mest lojale
oppfølging, f. eks. fra Englands side da det gjaldt retten til adgang
til domstolene, har gitt et fullt tilfredsstillende resultat. Kommisjonen
har senere gang på gang strevet med saker, kanskje på større og
viktigere områder, hvor den reform som ble gjort for å etterkomme
den avsagte dom, har vist seg å være utilstrekkelig.

Da FN-systemets rapportbehandling tok til, kunne man reise gjen-
nomføringsspørsmålet på det mer generelle plan for hver enkelt
rettighet. F. eks. kan man få reist spørsmålet generelt om fangers
korrespondanse, noe jeg er sikker på at kommisjonen, og kanskje
domstolen på Europa-planet fortsatt vil måtte slite med i år fremover.

Et annet eksempel som viser det samme, er problemet om »Berufs-
verbot« i Tyskland. Det er ennå ikke kommet én sak som har egnet
seg til å få dette skikkelig belyst gjennom klagebehandling til Stras-
bourg. Men det viste seg i forrige måned under gjennomgåelsen av
den tyske rapport, at nesten samtlige komitémedlemmer i New York
stilte spørsmål om dette og uttrykte sine betenkeligheter på visse
punkter, som de sa var vanskelige å forene med FN-konvensjonens
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politiske rettigheter, som på dette område er mere presise enn Eu-
ropa-konvensjonen. Det er ingen tvil om at slike utsagn gjør inntrykk
på regjeringer som kommer dit med god vilje. Og de vil lettere la
seg påvirke hvis de står overfor en innstilling som er mer veiledende
enn fordømmende.

Som sagt er jeg glad for at flere talere har støttet opp om de
prinsipielle synspunkter jeg gjorde gjeldende om betydningen av å
aktivisere iallfall vår tenkning på det nasjonale plan om disse spørs-
mål, og jeg tror at det er godt at det blir sagt her i et nordisk
juristmøte. Det har kanskje størr.e gjennomslagskraft enn om det blir
sagt i forhandlingene i Strasbourg eller New York, som ikke får stor
oppmerksomhet her hjemme. Jeg er glad for at Carsten Smith mener
at de internasjonale förpliktelser er anvendelige i norske domstoler
idag. Jeg er også fornøyd over å høre at lovavdelingens sjef, Stein
Rognlien, mener det samme, men jeg tror nok at jeg vil føle meg
ytterligere sikret den dag da også Norges Storting og ikke minst
Norges Høyesterett har bekreftet at de har rett.

Det er en side av gjennomføringen på det nasjonale plan som jeg
bare vil berøre ganske kort helt til sist. Det læres og sies for å
modifisere den passive nordiske holdning, og det tross alt er slik at
f. eks. forvaltningen i Danmark, også skal trekke menneskerettighe-
tene inn når den treffer skjønnsmessige avgjørelser. Det er godt hvis
de har penetrert på denne maten uten lovgivning og uten instruksjo-
ner. Imidlertid er gjennomføringen ikke bare et spørsmål om prin-
sipiell tilslutning, som man altså her mener man kan konstatere, men
også om faktisk kjennskap. Publisitet er nødvendig, og et nordisk
juristmøte er iallfall for øyeblikket ikke tilstrekkelig til å sikre denne
publisitet. Hittil er nok for lite gjort for at forpliktelsene skal pene-
trere slik at de faktisk blir tätt* hensyn til, selv om man sier at man
har rettslig grunnlag for å gjøre det i det nasjonale rettssystem. Det
må nå være en hovedopgave i dette arbeidet.

Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal:

Jeg takker både referant og korreferent og alle deltakere i debatten
for at de har kastet lys over meget viktige spørsmål som vi selvfølgelig
ikke er ferdige med, men som vi må forsøke å arbeide noe videre med.


