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FÖRPLIKTELSER OG NASJONAL GJENNOMFØRING

1. Et forandret rettslig verdensbilde, sett jr a nordisk synsvinkel

Gjennom de traktater og erklæringer som nå er i kraft og som stadig
flere stater slutter seg til, er menneskerettighetene i ferd med å bli
gjeldende folkerett over betydelige deler av verden. Grunnlaget er dels
regionalt, slik som i Europarådet, dels globalt gjennom De Forente Na-
sjoner.

Denne revolusjonerende utvikling begynte med FN-pakten av 1945
og Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948, og tilhører
altså den siste menneskealder. Det nye er den vidtrekkende internasjona-
lisering av forholdet mellom samfunnet og den enkelte. Særlig gjennom-
gripende er det når individet får klagerett til internasjonale organer. Selv
om de internasjonale motsetningene til dels har lammet denne utvikling
og fortsatt hemmer den, er retningen klar.

En merkedag var 23. mars 1976, da konvensjonen om sivile og politi-
ske rettigheter (heretter SP), vedtatt av FN's Generalforsamling i de-
sember 1966, trådte formelt i kraft for de 35 stater som da hadde
ratifisert den. Samtidig begynte den valgfrie tilleggsprotokoll om indivi-
duell klagerett å gjelde for de 12 stater som da hadde godtatt denne.
Siden er tallene økt til henholdsvis 46 og 17 stater (februar 1978)1).
Danmark, Finland, Norge og Sverige er bundet av både konvensjonen
og protokollen.

Fra tidligere hadde Europarådets konvensjon om beskyttelse av men-
neskerettigheter og fundamentale friheter (heretter E) vedtatt i 1950,
allerede vært i kraft gjennom mange år. Av de 20 medlemsstatene er 18
nå bundet av konvensjonen, og Europarådets nyeste medlemmer Portu-
gal og Spania kan ventes å komme til i løpet av kort tid. Den valgfrie
klagerett for individene omfatter her idag 13 stater2), og blant disse er
Danmark, Island, Norge og Sverige.
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I nordisk perspektiv er det nye siden forrige juristmøte særlig at den
individuelle klageretten nå altså gjelder i forhold til samtlige fem nor-
diske stater, enten etter Europakonvensjonen, eller etter FN-konvensjo-
nen, som i innhold noenlunde tilsvarer hverandre. Og for Danmark,
Norge og Sverige gjelder begge sett av förpliktelser ved siden av hver-
andre. Den enkelte kan altså selv velge sin klagevei. Men begge konven-
sjoner har regler som skal sikre mot samtidig parallellbehandling, og de
tre land har gjort reservasjoner for også å hindre efterfølgende dobbelt-
behandling3 ).

Beskyttet er ikke bare statsborgerne, men enhver som er undergitt
statens myndighet. FN-konvensjonens beskyttelse gjelder riktignok ut-
trykkelig bare hvis man også er innenfor dens territorium, SP art. 2.
Ellers gjelder vernet av menneskerettighetene altså også den fremmede.
Og oppholdsstedet behøver ikke alltid være avgjørende, f.eks. når det
gjelder spørsmålet om en innreisenektelse kan krenke den ene eller annen
menneskerettighet.

Den prinsipielle betydningen av denne internasjonaliseringen av sta-
tens förpliktelser overfor den enkelte er åpenbar. Den praktiske virkning
er vanskeligere å måle. Utgangspunktet for det følgende er en grunn-
tese:

Den nasjonale gjennomføring må fortsatt være alfa og omega nar det
gjelder menneskerettighetene. Til denne tese knytter det seg en annen:
De internasjonale organers vesentlige rolle er å bidra til den nødven-
dige vekselvirkning mellom de internasjonale förpliktelser og den nasjo-
nale gjennomføring. Det er ikke nok at de internasjonale förpliktelser
formelt er trådt i kraft. Det har mange traktater gjort uten synlig virk-
ning. For at de skal komme reelt til live, trenges noe mer. Mye tyder på
at nettopp egne, internasjonale organer til å overvåke den nasjonale
gjennomføring av de internasjonale forpliktelsene, her er en nødvendig —
om ikke tilstrekkelig - utbygging av forpliktelsene. Det internasjonale
tilsyn med den nasjonale gjennomføring hører derfor naturlig med til
vårt emne. En side av forpliktelsene er nettopp å underkaste seg denne
kontroll.

Som kjent har mange stater holdt sterkt på prinsippet om ikke-inn-
blanding, ikke minst de sosialistiske i Øst-Europa. Det viste seg senest på
Beograd-konferansen 1977-78 om oppfølgingen av Helsinki-akten av
1975 om sikkerhet og samarbeid. At de samme stater samtidig har vært
villige til å underkaste seg en viss kontroll av FN's nye Menneskeretts-
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komité (nedenfor, 6), burde vekke større oppsikt enn det hittil har
gjort. Noen inkonsekvens behøver en likevel ikke se i dette.

2. Brød og frihet
Før vi går videre, må vi fra samme utgångspunkt, nemlig Verdenserklæ-
ringen av 1948, peke på en annen hovedlinje. Erklæringen omtaler
sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter ved siden av de
sivile og politiske som Vesten tradisjonelt hadde vært opptatt av. Med
uimotståelig kraft har den tese nå vunnet fram, at begge grupper er like
viktige, og at de henger nøye sammen. At FN i 1966 vedtok de økonomi-
ske, sosiale og kulturelle rettigheter i en egen konvensjojn som trådte i
kraft 3. januar 1976 (heretter ØSK)4), har sin forklaring: Fra rettslig
synspunkt kan disse rettigheter ikke gjennomføres på samme mate eller
med samme midler. Denne konvensjonen anerkjenner som rettigheter
bl.a. friheten fra sult (ØSK art. 11), foruten f.eks. retten til arbeid
(art. 6 og 7), adekvat levestandard (art. 11), helse (art. 12) og ut-
danning (art. 13).

Likevel aksepterer Vestens ledere idag den tese som FN-flertallet av
de nye, fattige stater foruten de sosialistiske, lenge har hevdet. Den tnen-
neskerettspolitikk for USA som er blitt lansert under president Carter,
har disse elementer: »retten til å være fri for statlig krenkelse av den
personlige integritet; retten til å få dekket sine vitale behov, som mat,
husly, helsevern og opplæring; samt sivile og politiske rettigheter«5). Da
Carter undertegnet de to FN-konvensjonene i oktober 1977, sa han at
»The Covenant on Civil and Political Rights concerns what Govern-
ments must not do to their people and the Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights what Governments must do for their people«6).

Generalforsamlingen i FN vedtok i desember 1977 en resolusjon dre-
vet fram fra Den tredje Verden, som proklamerte en ny prioritering i
menneskerettsarbeidet: For folkenes likestilling og selvbestemmelsesrett
og en ny økonomisk verdensordning. Vedtaket er blitt tolket som en
prioritering av »kollektive« framfor »individuelle« menneskerettighe-
ter7).

Noen ser denne utvikling som en fare for de tradisjonelle menneske-
rettigheter. I sin tale til Europarådets rådgivende forsamling i Stras-
bourg 27. januar 1978 understreket imidlertid Norges utenriksminister
at arbeidet for en ny økonomisk verdensordning er blitt en viktig og in-
tegrert del av arbeidet for menneskerettighetene. Som han hadde sagt i
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FN høsten 1977, kunne vi ikke godta behovet for økonomisk og sosial ut-
vikling som noen unnskyldning for tortur, vilkårlig arrestasjon og politisk
undertrykking, men på den annen side kan vi ikke bare konsentrere oss
om tradisjonelle menneskerettigheter. I forhold til utviklingslandene må
vi, sa han, fram til en syntese: Brød og frihet. Han oppfordret i denne
sammenheng også Europarådet til å revidere sitt eget beskyttelsessystem
ut fra et »dynamisk« menneskerettighetsbegrep8).

Noen vil saktens mene at det her er fare for begrepsforvirring. Men
svaret må være at begrepsapparatet i så fall bør justeres. Man må av og
til bli beskjemmet når man ser hvilke juridiske finesser som opptar men-
neskerettighetsarbeidet i vår verdensdel, overfor det som må være hoved-
saken, de ufattelige behov og lidelser under andre himmelstrøk.

Internasjonale förpliktelser forutsetter ikke bare internasjonalt tilsyn
rned, men også internasjonal bistand til den nasjonale gjennomføring.
Dette er uttrykkelig sagt i ØSK art. 2. Men målestokken for gjennom-
føring av sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter kan hverken søkes
i konvensjoner eller grunnlovstekster. Statistikk og budsjetter (som heller
ikke behøver å reflektere virkeligheten) gir bedre materiale9).

Det sies gjerne at når det er avstånd mellom norm og virkelighet med
hensyn til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, er det oftest evnen
heller enn viljen hos staten det kommer an på. Noe er det i dette. Vi
får være takknemlige over de nordiske lands heldige stilling i begge hen-
seender. Men bortsett fra det store ansvar det pålegger oss overfor resten
av verden, kan vi heller ikke for vår egen del slå oss til ro med det rela-
tivt høye økonomiske, sosiale og kulturelle nivå som er nådd. Ikke at
fortsatt vekst og økt levestandard må være det primære. Men de sam-
funnsskapte sosiale problemer og f.eks. arbeidsløsheten som utviklingen
og konjunkturene har medført, viser at den nasjonale gjennomføring av
økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter ikke er gitt eller
varig vunnet noe sted.

Gammel vane er likevel vond å vende. Særlig for jurister er forskjellen
mellom økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter på den ene side, sivile
og politiske på den annen stadig merkbar. Hovedforpliktelsen hva de
første angår, gjelder stadig gradvis gjennomføring. De sivile og politiske
rettigheter kjenner ingen tilsvarende »overgangstid« fra ikrafttreden10).

I det følgende tales det mest om sivile og politiske rettigheter. Her må
forholdet mellom internasjonale förpliktelser og nasjonal gjennomføring
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bedømmes som et spørsmål om den nasjonale lov og de nasjonale retts-
midler, begge deler i vid forstand, er slik konvensjonene krever.

3. Problemstillinger

Dette spørsmål har gjennom lang tid vært gjenstand for uhyre omfat-
tende debatt og litteratur av og for eksperter. På nordisk plan var det
bl.a. oppe på en konferanse i Åbo 1974, som resulterte i en verdifull
publikasjon, »The Protection of Human Rights in the Nordic Coun-
tries«11).

For de fleste jurister er emnet likevel tilsynelatende noe fjernt frem-
deles. Men det rykker nærmere.

Vidtrekkende oppgaver melder seg for den som vil undersøke veksel-
virkningen mellom internasjonale förpliktelser og nasjonal gjennomfø-
ring.

Forholdet mellom traktat og lov har vært viet stor oppmerksomhet i
statsrettslig og folkerettslig doktrin. Viktige sider av dette hører forøvrig
etter min mening nærmest hjemme i læren om rettskildene. Selv om
den doktrinære diskusjon, f.eks. om monisme eller dualisme av og til
kan virke noe steril, har den sin utvilsomme interesse ikke minst på men-
neskerettighetenes område. Det samme gjelder den mer praktisk betonte
debatt om de forskjellige lovtekniske gjennomføringsmåter for retts-
settende konvensjoner12). Når vi her må avstå fra å ta disse forhold opp
i synderlig bredde, kan det være en trøst at Max Sørensen i en lignende
sammenhæng allerede i 1965 kunne hevde at intet nytt var blitt sagt i de
siste 20 år i diskusjonen om forholdet mellom traktat og lov i folkeretts-
lig doktrin13).

En like omfattende, eller endog større, oppgave ville det være å under-
søke de enkelte menneskerettigheters innhold og beskyttelse på henholds-
vis det internasjonale og det nasjonale plan, for å se om det i virkelig-
heten er samsvar. Den nasjonale gjennomføring hverken står eller faller
med ordlyden i formelle tekster. Forskjellig rettstradisjon og lovgivnings-
teknikk gjør at samme tilstand kan gjennomføres på svært ulike mater.
De internasjonale förpliktelser uttrykker setninger som i mange nasjo-
nale systemer tas som selvfølgeligheter. Beskyttelsen kan da være mer in-
direkte, f.eks. gjennom straffeloven, eller bero på uskrevne prinsipper,
f.eks. legalitetsprinsippet, uten at hovedsetningen noe sted er uttalt i mer
alminnelig form.

39
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I en kort framstilling er det ikke mulig å ta for seg disse omfattende
spørsmål, eller overhodet gå inn på de enkelte rettigheter.

I enkelttilfelle er det dessuten ikke så mye spørsmål om rettigheten er
fastslått i nasjonal lov, som om hvilke rettsmidler den er vernet gjennom
på det nasjonale plan, og hvor effektive disse faktisk er.

På disse få sider skal vi særlig reise disse spørsmål:
For det første, hva går egentlig statens plikt til nasjonal gjennom-

føring ut på under de aktuelle ordninger?
For det annet, hvordan er denne gjennomføringsforpliktelsen - og her

særlig med sikte på Norden - oppfylt i forhold til disse aktuelle ordnin-
ger?

For det tredje, hvordan virker det internasjonale tilsyn i praksis?
Sist, men ikke minst, hvilke ytterligere tiltak kan det etter dette bli

tale om?
På bakgrunn av næn bemerkninger om hvert av disse spørsmål (3-7),

skal vi endelig peke på noen punkter for nærmere diskusjon på jurist-
møtet (8).

4. Den internasjonale förpliktelses prinsipielle innhold

Statens internasjonale förpliktelse overfor sivile og politiske rettigheter
går i hovedsak ut på å sikre (E art. 1 »secure«, SP art. 2 »respect and
ensure«) enhver de rettigheter det gjelder, altså retten til liv, retten til
vern mot tortur og mishandling, slaveri og tvangsarbeid, retten til per-
sonlig frihet, med begrensninger i adgangen til fengsling, garantier for
rettferdig rettergang og bruk av straff, respekt for privat- og familieliv,
hjem og korrespondanse, tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, ytrings-
frihet, forsamlings- og föreningsfrihet, for å nevne de viktigste emner
Europa-konvensjonen dekker (E art. 2-12). Europa-systemet kjenner
også et meget begrenset vern for eiendomsretten og omtaler dertil retten
til undervisning og frie valg samt enkelte andre ifølge dens tilleggsproto-
koller (nr. 1 art. 1-3 og nr. 4 art. 1-4). Det meste, men ikke alt dette,
går også inn under FN-konvensjonen, som til gjengjeld har noen andre
i tillegg, bl.a. rett for utlendinger til vern mot vilkårlig utvisning, beskyt-
telse for barn, retten til å utøve offentlige verv og delta i det offentlige
liv, retten til likhet for loven, samt minoriteters rett til å dyrke sin egen
kultur og religion og sitt eget språk (SP art. 6—27).

En nærmere gjennomgang fra praktisk synsvinkel vil vise at disse nye
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internasjonale förpliktelser bare etter sin form tilhører folkeretten, mens
de etter sitt innhold befatter seg med typisk nasjonal rett, med domine-
rende innslag av strafferett og prosess foruten forvaltnings- og forfat-
ningsrett. I praksis er det viktigere å kjenne disse områder, enn å være
folkerettslig skolert.

De fleste av rettighetene er langt fra fullstendig definert. De er ofte
uttrykt i vide og tøyelige ordelag. Men man har gjennomgående gardert
seg mot at statenes förpliktelser skulle bli for vidtrekkende. Dels er det
uttrykkelig adgang for nasjonale rettsregler til å gjøre »nødvendige«
innskrenkninger eller begrensninger for angitte formål. Det kan altså
ikke sk je uten grunnlag i nasjonale rettsregler, og ikke til andre formål.
(Sef.eks. E art. 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) og 18). Dessuten er det visse
generelle klausuler. Bl.a. kan deler av beskyttelsen fravikes eller suspen-
deres under krig eller annen nasjonal krise. (E art. 15 og SP art. 4). En
annen generalklausul forbyr diskriminering i tilsikringen av rettighetene
(Eart. 14 og SP art. 2(1)).

En generalklausul som kan sies å ha særlig prinsipiell interesse for
gjennomføringsplikten er den som går ut på at enhver hvis rett etter
konvensjonene er blitt krenket, skal ha rett til et effektivt nasjonalt retts-
middel (E art. 13 og SP art. 2(3)). Under Europa-systemet har denne
klausul imidlertid hatt en underlig skjebne. En kanskje misforstått ord-
lydstolking har gjort den nærmest innholdsløs. Det har hevet seg flere og
flere røster, både innenfor og utenfor Strasbourg-organene (nedenfor
6) for å gi den sin logiske plass som et prinsipielt viktig ledd i den na-
sjonale gjennomføring. Vi skal nedenfor komme litt tilbake til dette.

Som et hovedprinsipp kan det hevdes at gjennomføringsplikten med-
fører at det må nasjonal lovgivning til å gjennomføre begrensninger og
innskrenkninger i menneskerettighetene, men det behøves derimot ikke
slik lovgivning for å gjennomføre selve rettighetene. Dette, som for en
umiddelbar betraktning kunne synes eiendommelig, er sikkert fastslått i
praksis. Diskusjonen om Europakonvensjonens förpliktelser i så mate
viser dette.

Denne diskusjonen har vært knyttet til E art. 1, som med sitt uttrykk
»skal sikre« (»shall secure») knesetter plikten til nasjonal gjennomfø-
ring, uten direkte å si hvordan. I så mate er SP art. 2 mer eksplisitt.
Først og fremst kan dens uttrykk »respect and ensure« sies å bekrefte
hva jeg vil kalle den dobbelte gjennomføringsforpliktelse. I ekspertenes
diskusjon av Europa-systemet har det til det siste rådd uenighet og uklar-

39*
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het. Et nokså sikkert utgångspunkt er at konvensjonen ikke pålegger
plikt til transformasjon eller inkorporasjon av sine bestemmelser. På den
annen side må den enkeltes rettigheter etter konvensjonen ikke krenkes
selv om dette skulle være »lov« etter nasjonal rett. Ingen stat kan an-
føre sin egen forfatning eller lovgivning som forsvar mot sine internasjo-
nale förpliktelser. Mellom disse to ubestridelige utgångspunkter ligger
uenigheten. Er menneskerettighetene gjennomført bare de ikke blir kren-
ket, eller ligger det noe mer i at de skal sikres?

De mest europeiske eller overnasjonale tolkninger har oppfattet gjen-
nomføringsforpliktelsen slik at staten måtte sørge for at rettighetene ble
umidelbart bindende som en del av intern rett. Disse tolkninger kom i
praksis i konflikt med holdningen hos en gruppe stater, derunder de nor-
diske, hvor denne form for oppfyllelse av traktater ikke har vært vanlig,
ikke er forutsatt i forfatningene og heller ikke ble brukt i dette tilfelle,
uansett hvilke rettspolitiske argumenter som kunne føres for slik umiddel-
bar, eller »self-executive« virkning av menneskerettighetene. Detaljer i
denne diskusjon må stå hen. Det får være nok å understreke at statens
evne og vilje til å oppfylle slike internasjonale förpliktelser ikke i første
rekke beror på konvensjonenes gjennomslagskraft i intern rett. De stater
som har nektet en slik gjennomslagskraft, derunder de nordiske, har
gjerne pekt på at nasjonal rett likevel i alt vesentlig ga samme beskyttelse.
Og med adresse til en del av de stater som roser seg av å ha gjort de
internasjonale förpliktelser til del av intern rett, kan det kanskje hevdes
at viljen til å underkaste seg internasjonalt tilsyn (som ikke alltid har
gått hånd i hånd med slik nasjonal lovgivning), ga en mer effektiv
garanti.

I praksis har denne diskusjon ikke fått noen fullstendig avklaring.
Men i den første dom i en mellomstatlig sak av Den europeiske Menne-
skerettsdomstol, i den viktige saken Irland mot Storbritannia, har dom-
stolen nylig, tilskyndet av den irske regjerings argumenter, villet »clarify
the nature of the engagements placed under its supervision«14).

Domstolen fastslår at konvensjonen inneholder mer enn gjensidige för-
pliktelser mellom statene. Og den fastslår bl.a. at hensikten ifølge for-
arbeidene var å gjøre det klart at rettighetene skulle sikres direkte. Denne
hensikten blir særlig lojalt oppfylt i de tilfelle hvor konvensjonen blir
inkorporer! i nasjonal rett, sa Domstolen med henvisning til tidligere av-
gjørelser. Og konvensjonen forplikter ikke bare de høyere myndigheter
til for sin egen del å respektere rettighetene. Konvensjonen har også den
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konsekvens at disse myndigheter, for å sikre rettighetene, må »prevent
or remedy any breach at subordinate levels«. Problemet i saken var sær-
lig om en lov kunne angripes in abstracto under konvensjonen. Svaret
framgikk ifølge Domstolen vel så mye av reglene om klagerett (E art. 24
og 25) for henholdsvis stater og individuelle »ofre« som av art. 1. En stat
kan under art. 24 klage over ethvert brudd på konvensjonens bestem-
melser.

Og her har Domstolen da prøvd å trekke opp en retningslinje for det
omstridte området:

»Such a »breach« results from the mere existence of a law which
introduces, directs or authorises measures incompatible with the
rights and freedoms safeguarded; this is confirmed unequivocally
by the travaux preparatories (document H (61) 4, pp. 384, 502,
703 og 706).

Nevertheless, the institutions established by the Convention may
find a breach of this kind only if the law challenged pursuant to
Article 24 is couched in terms sufficiently clear and precise to make
the breach immediately apparent; otherwise, the decision of the
Convention institutions must be arrived at by reference to the man-
ner in which the respondent State interprets and applies in concreto
the impugned text or texts.

The absence of a law expressly prohibiting this or that violation
does not suffice to establish a breach since such a prohibition does
not represent the sole method of securing the enjoyment of the
rights and freedoms guaranteed.«

Domstolen har altså bekreftet at rettighetene kan sikres på andre mater
enn ved uttrykkelig forbud mot å krenke dem. Og en lov som ikke har-
monerer med konvensjonen, kan bare underkjennes hvis den klart og
presist viser dette. Ellers kan bare dens anvendelse i enkelttilfelle av-
gjøre spørsmålet om brudd på konvensjonen.

Deltakerne i debatten om rekkevidden av gjennomføringsforpliktelsen
har sikkert atskillige ubesvarte spørsmål etter dette. Kan f.eks. en enkelt-
person noen gang betraktes som »offer« før den konvensjonsstridige lov
er anvendt på ham? Dette lar Domstolen stå åpent. De beste grunner
taler vel for også her å si at hvis motstriden er åpenbar, kan man ikke
forlange at individet først skal la seg straffe for senere å gjøre sin menne-
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skerett gjeldende. Men dette er igjen et spørsmål om grensene for de
internasjonale organers kompetanse (nedenfor 6).

Förpliktelsen til gjennomføring er altså betinget når det gjelder selve
innholdet av nasjonal lov. Også når det gjelder de nasjonale rettsmidler
er förpliktelsen heller ikke entydig. Foran er nevnt E art. 13 som er
blitt snevert tolket i praksis: Rettsmiddelet skal alene tilkomme den hvis
rettigheter er krenket, ikke den som bare påstår dette. Dermed blir så å si
poenget borte. Man kunne istedet si at når det ikke er nødvendig ut-
trykkelig å sikre rettighetene, burde det iallfall være nødvendig uttrykke-
lig å sikre rettsmidler for enhver som ønsker å få sine rettigheter prøvet.
Og i SP art. 2, som er mer nyansert og presis og tilsynelatende stiller
strengere krav enn E art. 13, synes det å være grunnlag for å hevde dette.

5. Den nasjonale gjennomføring

Individets grunnlovsvern har lange tradisjoner i mange land. Allerede
etter omveltningene på slutten av 1700-tallet, særlig i Amerika og Frank-
rike, ble konstitusjonalisering av borgernes grunnleggende rettigheter et
av tidens selvfølgelige krav. Også i Norden har de skrevne grunnlover
garantert dem på forskjeilig vis. Både i de gamle monarkier, hvor ut-
gangspunktet for grunnlovene fra 1800-tallet var maktfordelingen, og
i de yngre demokratiske republikker fra 1900-tallet, har det likevel fra
først av vært tale om borgerlige forfatninger som prinsipalt sikret de
borgerlige eller sivile rettigheter, men også etterhvert utvidet de politiske
rettigheter som først var meget begrenset.

Det samfunn som er bygd på sivile rettigheter, kaller vi idag en retts-
stat, mens overbygningen over de politiske rettigheter er demokratiet.
Økonomiske, sosiale og kulturelle krav som senere er gjennomført, har
skapt velferdsstaten.

Nordens historiske misjon har vært å vise at denne samfunnsform
under gunstige forhold kan forenes med rettsstat og demokrati.

De tre begrepene rettsstat, demokrati og velferdsstat viser til samfunns-
former som sikrer individers behov og rettigheter på forskjellige områder,
og det er derfor ikke næn nødvendig motsetning mellom kollektive og
individuelle interesser knyttet til noen av begrepene. Men ingen av dem
er utviklet uten motstånd og »klassekamp« i vid forstand.

I nyere tid har grunnlovsbestemmelser tilsynelatende bare spilt en
beskjeden rolle i utviklingen av forholdet mellom statene og den enkelte.
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I Norden er Sverige det eneste land som har foretatt en fullstendig mo-
dernisering av individets grunnlovsvern. Rettsstaten og demokratiet er
blitt til under försiktig ajourføring av de eldre, borgerlige forfatninger.
Velferdsstaten er skapt gjennom lovgivningen og ikke minst budsjettet.
I samsvar med vanlig uttrykksmåte blandt jurister går jeg ikke her bak
normer og institusjoner inn på analysen av de reelle krefter som har
virket.

På denne bakgrunn er spørsmålet om gjennemføringen av de nye in-
ternasjonale forpliktelsene blitt behandlet i våre land. Det er påfallende
hvor parallelt regjeringene har kunnet ta for seg traktatene og ment å
kunne konstatere at det ikke var noe generelt behov for nasjonale gjen-
nomføringstiltak. Et sitat fra den islandske justisminister i Alltinget i
1953 kan tas som typisk: »For oss i Island er det få nye punkter i
dette,. . ,«15). Dette gjaldt Europa-konvensjonen. Nordiske konsultasjo-
ner fant sted også før ratifikasjonen av FN's konvensjoner16).

Den danske regjering anførte nylig at den før ratifikasjonen av disse
foretok en dyptgående undersøkelse av hver enkelt artikkel sammenholdt
med dansk lovgivning. Bortsett fra enkelte lovendringer og et par reser-
vasjoner, fant man at det var harmoni, et syn man fant støtte for ved at
Danmark allerede i 1953 uten reservasjoner hadde kunnet ratifisere den
europeiske konvensjonen17). Lignende bestemmelser var i kraft, heter
det, i Danmark gjennom grunnloven, uttrykkelige lovregler og alminne-
lige danske rettsprinsipper18). En generell innføring (»incorporation«)
av konvensjonen ved lovgivning ble derfor ansett unødvendig. De til-
svarende rettsbud påvirkes også av tolkningsregelen hvoretter myndig-
hetene skal gi forrang til den løsning som stemmer med de internasjonale
förpliktelser. Presumsjonsregelen er også anført. Man har særlig påbe-
ropt Justitsministeriets betenkning om EF-medlemskap av 1972, som
formoder at domstolene vil unngå å tolke dansk lov bokstavelig, og fore-
trekke en ad hoc rettsanvendelse hvis man på denne maten kan unngå å
gjøre staten ansvarlig for traktatbrudd.

Fra dansk side har man også særlig framholdt at forvaltningsorganer
som utøver skjønnsmessig myndighet, må anses bundet av statens inter-
nasjonale förpliktelser selv om disse ikke er inkorporert i nasjonal rett.

De andre nordiske land har kommet med tilsvarende erklæringer. Fin-
land konstaterte f.eks. at FN-konvensjonens rettigheter for det meste var
tilstrekkelig garantert av grunnloven eller vanlig lovgivning19), Norge
trakk fram den dualistiske lære om forholdet mellom norsk rett og folke-
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rett, men pekte på at foruten transformasjonsprinsippet kunne man ofte
klare seg med »passiv transformasjon« eller »konstatering av norm-
harmoni«. Til dette behøver en ikke bare trekke inn skreven rett, men
også uskrevne prinsipper som har særlig betydning på menneskerettig-
hetenes område20). Og Sverige har pekt på at bortsett fra tre punkter
hvor det ble tatt forbehold, var det ifølge regjeringen og Riksdagen fullt
samsvar mellom eksisterende svensk rett og de förpliktelser Sverige skulle
påta seg under konvensjonen21). Ikke desto mindre har Sverige som an-
tydet etter sin ratifikasjon av denne traktat i 1971, faktisk hele to ganger
revidert hele materien ved de store grunnlovsreformene som trådte i kraft
henholdsvis 1. januar 1975 og 1. januar 1977. Bestemmelsene står nå
særlig i den nye grunnlovens Kap. 222). Legalitetsprinsippet, som i de
andre nordiske land er uskrevet, men i Sverige nå har fått uttrykk i
grunnlovens Kap. 8 § 3, er en hjørnesten i begrunnelsen for at transfor-
masjon oftest ikke er nødvendig: Det forbyr de tenkelige inngrep med-
mindre disse først får lovhjemmel.

Med det frapperende unntak som Sverige utgjør, hvor grundige sam-
menlignende og internasjonale studier har ligget til grunn for formule-
ringen av nyere grunnlovsbestemmelser, må det ellers sies at de nordiske
land ikke har følt hva vi kalte den dobbelte gjennomføringsforpliktelse
som noen sterk oppfordring til handling. Naturligvis er det ikke ordene
det kommer an på. At begrepet menneskerettigheter ikke har hjemstavn
i lovspråket, kan derfor tas med ro. Men tilliten til legalitetsprinsippet
og uskrevne grunnsetninger er etter min vurdering ingen fullgod erstat-
ning for en uttrykkelig sikring. Her er det bare sporadiske tiltak som er
truffet. Norge har innrømmet: »It will often be impossible to demon-
strate as a matter of »visual« fact that these obligations are fulfilled«23).

Det viktigste er naturligvis at man ikke krenker menneskerettighetene.
Hva det står i de nasjonale lover, har desverre ofte liten betydning i så
mate. Sammenlignende undersøkelser kan vise at grunnlovstekster og
antall ratifiserte konvensjoner er indikatorer som faktisk nærmest kan
stå i omvendt forhold til den reelle beskyttelse24).

I tillit til at gjennomføringen må sies å være i orden når menneske-
rettighetene ikke blir krenket, har de nordiske land altså stort sett ansett
ytterligere skritt for overflødige, bortsett fra visse reservasjoner eller en-
dringer hvor nasjonal lov var klart uforenlig med forpliktelsene. Hverken
ny lov eller nye rettsmidler er innført bare for å fastslå eller sikre de ret-
tigheter man har påtatt seg å gjennomføre.
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Denne holdning er forståelig i stater som historisk sett kanskje har hatt
et forsprang på andre, og til og med vært forbilde for internasjonalise-
ringen av menneskerettighetene. Det er som om de sier: »Vi behøver
ikke innføre dem. Det er heller vi som har utført dem.« Et stort eksem-
pel på slik eksport av rettstanker er habeas corpus fra Storbritannia, som
utvilsomt var forbilde for reglen i E art. 5(4). Det er imidlertid tanke-
vekkende at Strasbourg-domstolen nå etter nesten 300 år har fastslått at
forbudet iallfall ikke alltid tilfredsstiller det krav til domstolskontroll som
konvensjonen idag må antas å inneholde25).

6. Det internasjonale tilsyn med den nasjonale gjennomføring

De følgende betraktninger bygger særlig på erfaringene fra arbeidet i
Den europeiske menneskerettskommisjon og den nye menneskerettskomi-
té (FN) som ble opprettet i 1976.

Det internasjonale tilsyn under Europa-systemet er hovedsakelig ba-
sert på klagesaker, som skal føres fram til bindende åvgjørelser. Den in-
dividuelle klagerett er allerede brukt i over 8000 saker, og enda mange
flere henvendelser er frafalt uten å bli registrert som klager. De aller
fleste klager (ca. 98 %) blir avvist. Statsklageretten brukes meget sjel-
den, men i alvorlige tilfelle26). For begge kategorier gjelder at tilsynet
med gjennomføringen går ut på å konstatere med bindende virkning om
menneskerettighetene er krenket. Forholdsvis få klager har angått Dan-
mark, Island, Norge og Sverige, men noen av disse har hatt prinsipiell
betydning, selv om ingen har fått medhold i at konvensjonen var kren-
ket27).

Den annen side av gjennomføringsforpliktelsen, rekkevidden av plik-
ten til å sikre, ikke bare la være å krenke menneskerettighetene er på
denne maten kommet i bakgrunnen under Europa-systemet. Riktignok
gir E art. 57 staten plikt til på anmodning av Europarådets generalse-
kretær å gi en »forklaring av hvordan dens interne rett sikrer den effek-
tive gjennomføring av konvensjonens bestemmelser«, men denne ad-
gangen er ikke blitt brukt i vesentlig grad.

Som nevnt i innledningen, kan staten også i FN-systemet velge å
underkaste seg individuell klagerett, men denne kan bare resultere i at
menneskerettskomitéen uttrykker sine synspunkter (»views«) på saksfor-
holdet.

Til gjengjeld inneholder FN-konvensjonen om sivile og politiske rettig-
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heter en obligatorisk tilsynsordning som Europa-systemet ikke har. Det
er plikten etter SP art. 40 for alle stater til å avgi regnskap om den na-
sjonale gjennomføring. Deres rapporter skal granskes av Menneskeretts-
komitéen, som i sitt reglement har fastslått at den anser seg bemyndiget
til å uttale seg om staten har oppfylt sine förpliktelser eller ikke28). Kon-
vensjonen forutsetter at den også kan komme med generelle kommenta-
rer. Rekkevidden av disse funksjoner kan nok komme til å skape tvil og
strid.

Man har likevel allerede gjort den erfaring at rapportsystemet og
granskningen i komitéen lettere bringer opp den annen side av gjen-
nomføringsforpliktelsen enn de rene klagesaker.

Rapportsystemet har innen FN tidligere vært prøvet særlig i forbin-
delse med konvensjonen mot rasediskriminering. Den tilhørende komité
har gått ganske langt i sine fordringer til stat ene, uten å bry te »dialogen«
med dem. Også andre erfaringer fra internasjonalt samarbeid kan an-
føres som belegg for at dette tilsynelatende »uskyldige« gjennomførings-
middel har muligheter som ikke bør undervurderes29).

Finlands rapport var en av de første som kom til behandling i Menne-
skerettskomitéen, i august 1977 i Geneve30). Senere er Danmarks og Sve-
riges rapporter behandlet (januar 1978). Norges ble utsatt, men vil
komme opp i sommer (juli 1978 i New York).

Det forelå ikke nærmere retningslinjer da de første land, herunder de
nordiske, leverte sine rapporter. Senere har Menneskerettskomitéen ved-
tatt slike31). De viser at komitéen ikke bare vil ha seg forelagt lovtekster
eller almindelige forklaringer om hvorfor den generelle rettstilstand stem-
mer med konvensjonen. Med gode holdepunkter i konvensjonen har
komitéen lagt opp til en ganske inngående granskning også av retts-
praksis og de faktiske forhold. Og den vil fortsette med pålegg til statene
om nye rapporter med jevne mellomrom.

Det har allerede vist seg at et organ som bare behandler klagesaker,
ikke alltid får seg forelagt de viktigste og mest prinsipielle spørsmål.
Under rapportsystemet har derimot det internasjonale organ, og etter
det som nå er knesatt i praksis, dets enkelte medlemmer, mulighet for å
ta opp forhold av eget tiltak. Om utfallet av behandlingen blir bindende
avgjørelser eller ikke, er sannsynligvis mindre vesentlig så lenge det like-
vel ikke står internasjonale tvangsmidler bak.

Til illustrasjon av forskjellen kan Storbritannia brukes som eksempel.
I løpet av et tiår, fra den individuelle klagerett var blitt godtatt av Stor-
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britannia og fram til 1977, hadde Menneskerettskommis jonen i Stras-
bourg behandlet hundrevis av enkeltsaker som medførte en variert, in-
teressant praksis om konvensjonens anvendelse i Storbritannia, foruten
noen få dommer av Menneskerettsdomstolen. Likevel ble det i Geneve
allerede ved den første eksaminasjon av Storbritannias rapport til Men-
neskerettskomitéen i FN (januar 1978) reist en lang rekke nye spørsmål
som aldri var, og antakelig aldri kunne ha vært, reist i forbindelse med
noen klagesak32).

For tolkingen og anvendelsen av konvensjonene har de oppfatninger
organene uttaler, utvilsomt en rettsskapende betydning. Her får det
være nok å gi et eksempel på hvordan de to tilsynsordninger har hver
sine fortrinn.

Et tvilsomt prinsippspørsmål som lenge lå latent under Europa-kon-
vensjonen, ble til slutt avgjort av Domstolen i 1975: Retten til en rett-
ferdig og upartisk domstolsbehandling (E art. 6) innebærer ikke bare
visse prosessuelle garantier, men også en garanti for adgang til dom-
stolene i landet33). Det hadde tätt henved 20 år å komme fram til en
foreløpig avklaring av dette fundamentale spørsmål. Det analoge pro-
blem som foreligger ved SP art. 14, som har beslektet ordlyd og samme
opprinnelse, nemlig i FN-erklæringen av 1948, kunne bli reist i FN-
komitéen ved første anledning. Det vil så bli opp til Komitéen om den
selv vil uttale seg om hva som er den rette tolkning.

Det er så ofte blitt sagt at FN-systemets internasjonale tilsyn er mye
svakere enn Europa-konvensjonens. Men hvis det erkjennes at de inter-
nasjonale organer har sine beste muligheter hvis de klarer å påvirke,
heller enn om de søker å fordømme de enkelte stater, kan det stilles visse
beherskede forventninger til utviklingen av rapportsystemet.

7. Hva nytt kan eller bør komme?

I denne tid med mange appeller til internasjonal solidaritet om menne-
skerettighetene, er det naturlig å spørre også hva de nordiske land bør
gjøre.

Gjennom sin stortingsmelding nr. 93 (1976-77), som bygget på en
uavhengig utredning av forskeren Asbjørn Eide (NOU 1977:23) har
regjeringen tätt opp spörsmålet om hva Norge kan gjøre for det inter-
nasjonale menneskerettighetsvern. Den fortsatte gjennomføring i Norge
tas imidlertid ikke opp.
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Den tese at menneskerettighetene er i ferd med å bli folkerett (jfr. inn-
ledningen), er i virkeligheten bare en halvsannhet. Til den reelle gjen-
nomføring kreves at de normer som har utviklet seg på det internasjonale
plan, blir resipert der de virkelig hører hjemme, nemlig i de forskjellige
grener av den nasjonale rett. Til en slik innforblivelse kreves at andre
jurister enn folkerettsjurister tar dem opp. Denne prosessen går meget
langsomt.

Det henger sammen med normenes egen karakter. I det storstilte FN-
programmet fra etterkrigstiden talte en om tre stadier: Definisjon, för-
pliktelse og gjennomføring. Noen mente at det første var tilbakelagt
allerede med erklæringen av 1948. Men omsettingen til förpliktelser
gjennom utarbeidelsen av konvensjonene medførte nye definisjoner, til
dels mer presise, men - fra individets synspunkt - også mer begrensede,
omgjerdet med unntaksklausuler.

Den praktiske erfaring med internasjonalt tilsyn på gjennomførings-
stadiet viser etter min mening entydig at definisjonsprosessen fremdeles
ikke er fuliført. Tilsynsorganene har en rettsskapende funksjon. Mange
eksempler fra Europaorganenes praksis viser at selve grunnbegrepene i
rettighetene stadig må hamres nærmere ut. Først i januar 1978 fikk man
f.eks. noe som likner en definisjon av tortur, i den dom som er nevnt
flere ganger ovenfor34).

Denne definisjonsprosessen bør rettest oppfattes som et storstilt forsøk
på harmonisering av de nasjonale rettssystemer. Man kan gjerne la de
store ord, om ukrenkelige friheter eller fundamentale menneskerettig-
heter, ligge. At gjennomføringsstadiet henger uløselig sammen med
videreu t vikling og harmonisering av normene, er i og for seg ikke for-
bausende. All rettsanvendelse skulle ha lært oss det.

I denne fortsatte prosess er det som streifet foran, behov for en »myk«
linje, påvirkning istedet for fordømmelse.

Selv om de nordiske land, unntatt Sverige, fortsatt vil være passive
med hensyn til å skrive rettighetene inn i lov, kan de kanskje bidra noe
her ved å sette i verk andre gjennomføringstiltak på det nasjonale plan.
Rettsmidlene er ufullstendige så lenge intet organ har mandat til å an-
vende rettighetene direkte.

En effektiv organgruppe som kunne få sitt mandat utvidet i denne
sammenheng, er ombudsmennene. De er riktig nok ikke blant de retts-
midler som må uttømmes for å reise internasjonal klagesak (E art. 26,
protokollen til SP art. 2 jfr. 5). Men hvis ombudsmannen f.eks. fikk
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alminnelig adgang til å uttale sin mening om menneskerettsforpliktelsene
var berørt, uten å treffe bindende avgjørelse, ville dette i praksis antake-
lig være et like effektivt rettsmiddel — også i forhold til statens gjennom-
føringsplikt under E art. 13 - som noe annet.

8. Noen spørsmål til diskusjon

Det som er sagt foran, er i mangt høyst ufullstendig. Menneskerettighete-
nes begrep og innhold, og de største spenninger i virkeligheten, som
Norden lever nokså trygt på avstånd fra — er lite drøftet. Men over alt er
det, iallfall abstrakt, det samme problem om sikring dels av »rights«, dels
av »remedies«. Det er ikke bare spørsmål om å påvise og påtale kren-
kelser.

På denne bakgrunn bør juristmøtet drøfte noen av de spørsmål som
gjerne reises i denne sammenheng, f.eks. følgende:

- Er det internasjonale (konvensjonelle) vern i ferd med å överta plas-
sen for det konstitusjonelle menneskerettsvern?
— I de nordiske land?
— I land det er naturlig å sammenligne seg med?

- Er det ønskelig å ta opp igjen tanken om å revidere (ajourføre)
grunnlovene?

- Er det ønskelig å gi hjemmel for direkte anvendelse av de internasjo-
nale förpliktelser ved nasjonale organer?

- Er det ønskelig å inkorporere eller transformere bestemmelsene som
vanlig lov?

- Kan eller bør nasjonale rettsmidler suppleres,
— f.eks. ved utvidelse av ombudsmennenes kompetanse som antydet?
— eller ved opprettelse av nye organer?

NOTER

1. International Covenant on Civil and Political Rights binder nå (feb. 1978) 8
stater som regnes som vesteuropeiske, (nemlig de 4 nordiske, Kypros, Spania,
Storbritannia og forbundsrepublikken Tyskland), 12 av de amerikanske stater,
(bl.a. Canada foruten 11 karibiske og latin-amerikanske), 11 sosialistiske stater
(bl.a. Sovjetunionen og Jugoslavia), foruten 8 afrikanske samt 7 arabiske og
asiatiske (bl.a. Iran), tilsammen altså 46 stater. Minst 2/3 a v disse må regnes
som utviklingsland. Konvensjonen oppretter i avsnitt IV den nye Human Rights
Committee, med 18 medlemmer. Den må ikke forveksles med den gamle Gom-
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mission on Human Rights. Den nye komité er i virksomhet fra 1977. Dens kom-
petanse til å behandle individuelle klager er anerkjent av Barbados, Ganada,

• Colombia, Costa Rica, Danmark, Dominikanske republikk, Ekvador, Finland,
Jamaica, Madagascar, Mauritius, Norge, Panama, Surinam, Sverige, Uruguay
og Zaire.

2. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
under Europarådet binder nå altså Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Irland,
Island, Italia, Kypros, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Storbritannia,
Sveits, Sverige, Tyrkia, forbundsrepublikken Tyskland og Österrike. De land
som er uthevet, har godtatt den individuelle klagerett. Konvensjonen, som har
flere tilleggsprotokoller, opprettet Den europeiske kommisjon og domstol for
menneskerettighetene.

3. Sameksistensen av de to systemer har vært gjenstand for flere studier og utred-
ninger, bl.a. i en rapport fra Europarådets ekspertkomité for menneskerettig-
heter til Ministerkomitéen, H(7O)7 fra 1970. En ad hoc komité undersøker for
tiden hvilke av FN-konvensjonens bestemmelser som bør innarbeides i Europa-
konvensjonen.

4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights er ratifisert
av de samme stater som er nevnt i note 1 og et par til (bl.a. Australia og Filip-
pinene). Den oppretter ingen nye organer. Statenes rapporter om gjennom-
føringen av konvensjonen skal sendes FN's økonomiske og sosiale råd.

5. Viseutenriksminister Warren Christopher: »The Diplomacy of Human Rights:
The First Year«, De Forente Staters Informasjonstjeneste, Oslo, 13. 2. 1978.

6. Sitert etter Margo Picken, »Rights and Freedoms. The International Cove-
nants«, Matchbox, Amnesty International USA, Fall 1977, s. 6.

7. Således en reportasje i Le Monde, 9. 12. 1977.
8. UD-Informasjon, Oslo, nr. 6/78 s. 7-8.

9. Se f.eks. Manouchehr Ganji, The Realization of Economic, Social and Cultu-
ral Rights: Problems, Policies, Progress, United Nations New York 1975
(E/CN.4/1108/Rev.l, E/CN.4/1131/Rev.l), en spesiell rapport for Commis-
sion on Human Rights, og Anders Helge Wirak, Om indikasjon av menneske-
rettighetene, Paper No. 49 fra Professoratet i konflikt- og fredsforskning, Uni-
versitetet i Oslo, 1977.

10. Det er mulig at uttrykksmåten i SP art. 2 tillåter et lite forbehold på dette
punkt, jfr. det norske justisdepartements uttalelser i Ot.prp. nr. 10 (1970/71)
s. 11-12.

11. Konferansen ble holdt av Henrik Gabriel Porthan-instituttet, og publikasjonen
er utgitt i Human Rights Journal (Revue des droits de l'homme) Vol. VIII, 1,
1975, foruten i separat bind fra instituttet. Siteres nedenfor som Åbokonfe-
ransen.

12. Offentlige utredninger herom, se bl.a. NOU 1972:16, Gjennomføring av lov-
konvensjoner i norsk rett, (dansk) Betænkning (nr. 682) av mai 1973 om
Kundgørelse og opfyldelse av traktater, SOU 1974:100, Internationella över-
enskommelser och svensk rätt.

13. Max Sørensen, »Obligations of a State Party to a Treaty as regards its muni-
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cipal law«, Human Rights in National and International Law, (ed. A. H.
Robertson), fra en konferanse i Wien 1965 (Manchester 1968) s. 11. Hans av-
handling og den påfølgende diskusjon viste at emnet likevel stadig kunne gripes
an på nye mater. I det følgende blir det ikke vist nærmere til denne og senere
diskus joner i doktrinen.

14. European* Court of Human Rights, Case of Ireland against the United King-
dom, Judgment 18 January 1978 (foreløpig stensilutgave s. 78-79), para. 239,
hvorfra også de følgende sitater er hentet.
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