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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og aktualitet- valg av oppgave 

 

Rudolf Bernhardt, tidligere president for Den europeiske menneskerettighetsdomstol 

(heretter EMD), har uttalt at ” interpretation of treaties and of legal norms in general is 

sometimes considered to more an art than a procedure in which legal rules and 

principles are applied” 1.  

 

Hvordan man nå betrakter tolkningen av menneskerettighetskonvensjoner kan det ses  

som en ”kunst” å stadig utvikle konvensjonsvernet gjennom tolking, uten å komme i 

strid med de generelle folkerettslige regler som gjelder for traktattolkning. EMD uttalte 

i avgjørelsen Tyrer mot Storbritania, ” the Convention is a living instrument which, 

must be interpreted in the light of present-day conditions”.2 For å kunne tolke 

rettighetene i lys av samfunnsutviklingen, legger EMD til grunn en dynamisk tolkning 

av konvensjonen. 

 

Hva ligger i det dynamiske tolkingsprinsipp og hvilke faktorer spiller inn ved 

anvendelse av det dynamiske tolkingsprinsipp i EMK? Dette er hovedproblemstillingen 

for oppgaven. Oppgaven gjøre rede for prinsippet om dynamisk tolking slik det er 

praktisert av EMD ved dens tolking av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 

(heretter EMK). 

 

Gjennom en analyse av hovedproblemstillingen ønsker jeg å belyse prinsippet om 

dynamisk tolking og de faktorer som legges til grunn ved anvendelse av dette 

tolkingsprinsipp, og som dermed gir prinsippet legitimitet. Dette er et tema, som det er 

skrevet lite om i en norsk teoretisk sammenheng. 

 

 
1 Bernhardt, ” Thoughts on the interpretation  … s. 65. 
2 Tyrer mot Storbritannia, 25. april 1978, para. 31. 
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Det dynamiske tolkingsprinsipp slik det anvendes av EMD har stor rettslig aktualitet. 

EMK ble med menneskerettsloven inkorporert i norsk rett i 1999. 3  EMD er den 

autoritative fortolker av EMK på det folkerettslige plan. Dette følger implisitt av art. 19 

i EMK.4 Høyesterett har i de senere årene uttalt at norske domstoler ved tolkingen av 

EMK skal bruke den samme metode som EMD.  

 

I  den såkalte” Bøhler-dommen” fra Rt. 2000 s. 996, uttalte førstvoterende, at ” selv om 

norske domstoler ved anvendelsen av EMK skal benytte de samme tolkingsprinsipper 

som EMD, er det EMD som i første rekke har til oppgave å utvikle konvensjonen”. 5 I 

”Tilleggsskatt I-dommen” Rt. 2002 s. 557, slutter førstvoterende, opp om denne 

uttalelse ved å presisere at ” norske domstoler skal ved tolkingen av EMK benytte 

samme metode som EMD”.6    

 

I Norge har det vært en merkbar økning av saker hvor EMK påberopes7. Denne 

økningen vitner om hvilken sentral betydning EMK har og hvor stor rettslig aktualitet 

EMDs metodelære har. Tolkning av menneskerettighetskonvensjoner kan ses som en ny 

spesiell del i norsk rettskildelære. EMDs tolking og anvendelse av EMK er således blitt 

en del av den juridiske hverdag for norske rettsanvendere. Dette gjelder dermed også  

det dynamiske tolkingsprinsipp.    

 

1.2 Kilder og metode 

 

Hovedkilden for enhver rettslig analyse av EMK-retten vil være konvensjonsteksten. 

Men ettersom det dynamiske tolkingsprinsipp er et prinsipp uten direkte forankring i 

konvensjonens tekst, vil hovedkilden for denne drøftelse som nevnt være rettspraksis fra 

EMD. Det er her det dynamiske prinsipp er blitt utformet. 

 

 
3 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk lov, 21 mai. Nr. 30. 1999, §2.  
4 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 4. nov. 1950, art. 19.  
5 Rt. 2000 s. 996 ( på s. 1007). 
6 Rt. 2002 s.557 ( på s. 565).  
7  Møse, Menneskerettigheter, 2002 s.174. 
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Ved belysningen av min hovedproblemstilling, har jeg valgt ut dommer fra EMD, hvor  

det dynamiske tolkingsprinsipp har vært drøftet i forbindelsen med tolkingen av 

konvensjonen. Gjennom en analyse av disse dommer, vil jeg forsøke å belyse prinsippet 

om dynamisk tolking og de faktorer som legges til grunn ved anvendelse av dette 

tolkingsprinsipp, og dermed gir prinsippet legitimitet.  

I tillegg til praksis vil juridisk litteratur trekkes inn som kilde.  

 

1.3  Den videre oppgavedisponering 

 
Da det dynamiske tolkingsprinsipp er en del av EMDs metodelære, har jeg valgt å gi 

innledningsvis en kort redegjørelse av EMDs metodelære i kap 1.4.  

Kapittel 2 er oppgavens første hoveddel. Her vil jeg introdusere prinsippet om dynamisk 

tolking av konvensjonen. Hva ligger i prinsippet dynamisk tolking? Hva er hensynet 

bak dette prinsipp? Hvilke begrensninger er prinsippet underlagt? En illustrasjon av 

utviklingen av en rettighet! Dissens i EMD i forbindelse med en dynamisk tolking av 

EMK!  Dette er noen av de spørsmål som den første hoveddel  av oppgaven belyser.  

 

I kap. 3 som er oppgavens annen hoveddel, drøftes de faktorer som spiller inn ved en 

anvendelse av det dynamiske tolkingsprinsipp. Hvordan legitimerer faktoren en 

dynamisk tolking? Vil samme faktor, som legitimerer en dynamisk tolking, også sette 

en grense for hvor langt den bestemmelse i EMK kan tolkes dynamisk? Dette er noen av 

de spørsmål som drøftes i kap. 3, og som vil være den mest omfattende del av 

oppgaven. I kap. 4, oppgavens avslutningskapitel, vil jeg først drøfte om dynamikken 

også kan medføre en såkalt ”evolution downwards” (en svekkelse av rettighetene), 

hvoretter jeg vil oppsummere og konkludere.  

 

1.4  Redegjørelse av EMDs metodelære 

 

Dette avsnittet vil i korte trekk belyse hvilke kilder EMD legger til grunn når den tolker 

konvensjonen. Ved at det dynamiske tolkingsprinsipp er en del av EMDs metodelære, 

vil det være naturlig innledningsvis å gi en kort redegjørelse av denne metodelære. 
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1.4.1 Traktatens ordlyd 

 

Som folkerettslig traktat må som utgangspunkt den folkerettslige metodelæren legges til 

grunn når EMK tolkes8. Utgangspunktet for tolking av traktater, er reglene i Wien-

konvensjonen om traktatretten art. 31-339. Det er samtidig viktig å presisere at tolking 

av EMK må foretas innenfor EMK-konteksten.  

 

EMD har i flere avgjørelser gitt uttrykk for det prinsipielle syn, at EMK skal tolkes i lys 

av reglene i Wien-konvensjonen. I Golder mot Storbritannia uttalte EMD således at  

“The Court is prepared to consider, as do the Government and the Commision, that it 

should be guided by Articles 31 to 33 of the Vienna Convention of 23 May 1969 on the 

Law of Treaties”.10

 

Hovedregelen om traktattolking fremkommer i Wien-konvensjonen art.31(1): 

” A treaty shall be interpreted in good faith and with the ordinary meaning to be given 

to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose” . 

 

Som det fremkommer av art. 31(1) er utgangspunktet for tolkingen en naturlig forståelse 

av traktatens ordlyd, som videre skal ses i lys av traktatens gjenstand og formål.11 I 

tillegg slår art.31(1) fast at teksten skal tolkes i sammenheng. Dette innebærer at  

preambelen og tilleggsprotokoller til EMK kan trekkes inn ved tolkingen av 

bestemmelsen. Dette vil ha en viss betydning for min redegjørelse.12

 

1.4.2 Traktatens forarbeider 

 

I Wien-konvensjonen art.32 nevnes forarbeidene til traktatene som ”supplerende 

tolkningsmidler”. 

 
8 P. van Dijk and G.J.H. van Hoof, “Theory and Practice of the Eurpean Convention on Human Rights, 

1997, s. 72. 
9 Wien-konvensjonen om traktatretten, 23. mai 1969. 
10 Golder mot Storbritannia, 21. feb.1975, para. 29. Avsnitt  3.3.2   

14. Bankovic m.fl. mot Belgium, 12. des. 2001, para. 56. 
12 Se avsnitt 3.3 om preambelen som faktor. 
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Dette innebærer, at forarbeidene kun har en sekundær karakter. Traktatforarbeidene 

spiller vanligvis liten rolle i folkeretten13.   

 

Praksis fra EMD viser likevel, at forarbeidene til EMD anvendes relativt ofte. I  

Bankovic mot Belgia14, som er en sentral avvisningsavgjørelse i nyere EMD-praksis, 

kom forarbeiderne også til sin anvendelse ved tolking av begrepet  ”jurisdiction”. 

Alderen til forarbeiderne vil på den annen side ofte begrense forarbeidernes relevans, 

ved at EMK skal tolkes i ”lys av tidens oppfatning”.  

 

1.4.3 Rettspraksis 

 

Betydningen av rettspraksis er ikke regulert i Wien-konvensjonen. Statuttene for Den 

internasjonale domstol anerkjenner rettsavgjørelser som kilder, men fastsetter at de bare 

er subsidiære.15 Praksis fra EMD viser likevel at Domstolen i sin rettsanvendelse 

tillegger egen rettspraksis storvekt.16 Hensynet til konsekvens og foruberegnelighet 

tilsier denne vektleggingen av egen praksis. Stort sett skjer rettsskapningen gjennom 

små skritt. Men samlet sett utgjør disse små skritt etter hvert betydeligere presiseringer 

og utvidelser.17

 

At det skal en del til, før EMD fraviker tidligere avgjørelser, viser praksis fra EMD. 

I Cossey mot Storbritania uttalte EMD: ” The Court is not bound by its previous 

judgements. However, it usually follows and applies its own presedents, such of course 

being in the interest of legal certainly and the orderly development of the Convention 

 
13 Ruud, Ulfstein og Fauchald, ” Utvalgte emner i folkerett, Oslo 1997, s.26. 
14 Bankovic-dommens para. 58. Saken gjaldt rekkevidden av begrepet ” jurisdiksjon” i EMK art. 1, i 

forbindelse med en feilbombing under en NATO-operasjon, som fikk omfattende følger for klagerne og 

deres familier.  
15 Statuttene for Den internasjonale Domstol (ICJ) av 26. juni 1945, art. 38(1) d.  
16 All, Rettergang og menneskerettigheter, s. 43. 
17 All, s. 50.  
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case-law”. 18 I denne sak var EMD ikke villig til å fravike det tidligere tolkingsresultat 

fra Rees-dommen.19  

 

 

1.4.4  Annen folkerett. 

 

I den grad annen folkerett  kan bidra til å kaste lys over tolkningen av EMK trekkes 

disse inn i EMDs rettsanvendelse. I saken Fogarty mot Storbritannia uttalte EMD: ” The 

Convention should so far as possible be interpreted with other rules of international law 

of which it forms part”.20

 

Både konvensjoner som er eldre, men spesielt nyere menneskerettskonvensjoner 

anvendes ved tolkningen av EMK.  Relevansen av disse internasjonale konvensjoner 

understrekes også av at EMK selv har enkeltbestemmelser, som henviser til folkerettens 

alminnelige regler.21  

  

1.4.5 Tolkingsprinsipper 

 

I gjennom sin praksis har Domstolen utviklet viktige tolkingsprinsipper som blir tillagt 

betydelig vekt i EMDs praksis.22  

Formåls- og effektivitetsprinsippet er to prinsipper som tillegges stor vekt, når EMD 

tolker konvensjonen. Prinsippene har vært tillagt spesiell stor betydning ,når EMD har 

tolket bestemmelsen dynamisk.  

 

 
18 Cossey mot Storbritannia, 27. sept. 1990,  para.35.  Avsnitt 2.4. 
19 Rees mot Storbritannia, 17. okt. 1986. Avsnitt  2.3.   
20Fogarty mot Storbritannia, 21. nov. 2001, para. 35. Saken gjaldt spørsmålet om ”access to court”, jfr. 

art. 6 og art. 14 om forbud mot diskriminering .      
21Lars Adam Rehof og Tyge Trier. Menneskerett, 1990, 116-118. EMKs art. 7, 15 og P1 art. 1viser til 

internasjonal rett. Avsnitt 3.6  
22 Bankovic m. fl. mot Belgia, para. 56. Golder mot Storbritannia, para. 34.  
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2  Det dynamiske tolkingsprinsipp  

 

 

Doktrinen om dynamisk tolkning av EMK er beskrevet av Rolv Ryssdal, tidligere 

president i EMD, som ” one of the most important principles of interpretation of the 

Convention”.23

 

 

2.1 Utviklingen av det dynamiske tolkingsprinsipp 

 

Som påpekt innledningsvis innebærer hovedregelen i  art. 31(1) i Wien-konvensjonen,  

at ordlydens vanlige betydning skal tolkes i lys av konvensjonens gjenstand og formål. 

Med henvisning til EMKs gjenstand og formål har EMD lagt til grunn, at konvensjonen 

må oppfattes som et ” levende instrument”. Dette betyr, at prinsippet må ses i 

sammenheng med formålstolking og effektivitetsprinsippet.24 At konvensjonen skal 

oppfattes som et ” levende instrument” har bidratt til å utvikle prinsippet om dynamisk 

tolking av EMK.25   

 

Første gang EMD viste til prinsippet var i avgjørelsen Tyrer mot Storbritania.26  

Hensynet bak prinsippet er, at konvensjonen skal bli sett på som et levende dynamisk 

instrument, som er i takt med samfunnsutviklingen til enhver tid. Dette innebærer, at 

standarden på menneskerettighetene ikke er statisk, men kan ses som en refleks av 

samfunnsmessige forandringer. 27  

 

Rudolf Bernhardt har beskrevet hensynet bak prinsippet på følgende måte:  “Sometimes 

old problems need new answers or at least new considerations, and moderen 

 
23 Søren B. Prebensen, Evolutive interpretation of the European Convention on Human Rights, s. 1123 
24 Se avsnitt 3.1. 
25 Paul Mahoney, Judicial Activism …..  
26 Tyrersaken, para. 31. 
27  P.van Dijk and G.J.H. van Hoof,  s.77. 
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developments sometimes require the application of human rights guarantees to the new 

developments”.28   

 

Fra den norske rettskildelære kjenner vi likeledes til at rettslige standarder, som for 

eksempel ”nedverdigende straff”, ikke skal tolkes ut fra forhold da loven ble til. De skal 

tvert om skifte innhold etter hvert som målestokken utvikler seg.29 Motstykket til 

dynamisk tolking er restriktiv- og bokstavtolking, som er strengt bundet til ordlyden og 

tar hensyn til suverenitetsprinsippet.30     

 

Det dynamiske tolkingsprinsipp omtales også gjerne som en utviklingspreget 

tolkingsstil eller ”evolutive” tolking. Mahoney beskriver en anvendelse av dynamisk 

tolking som ” judicial activism” in its sense of judges modifyring the law from what it 

prevously was or was stated to be in legal existing sources”.31   

 

Selv om prinsippet har forårsaket en del debatt i forbindelse med anvendelsen, er det på 

det rene at prinsippet er fast forankret i EMDs rettsanvendelse og godtatt av 

konvensjonsstatene.32

 

Rudolf Bernhardt, har uttalt i forbindelse med det dynamiske tolkingsprinsipp: 

 

 ” It is now firmly settled that present-day conditions are more important for the 

interpretation of the Convention than the ideas, convictions and circumstances at 

the time when the provisions were drafted and came into force. However, it 

should not be overlooked that this principle again poses difficult problems and 

calls for carefull scrutiny”.33

 

Bernhardt  maner til forsiktighet og kritisk anvendelse av prinsippet. Dette har  

sammenheng med, at prinsippet på mange måter bryter med den tradisjonelle tolking av 

 
28 Bernhardt, Evolutive Treaty Interpretation, s. 20.  
29 Erik Boe, Innføring i juss, s.204  
30 Ruud, Ulfstein og Fauchald. Utvalgte emner i folkerett, s. 60. 
31 Paul Mahoney, s. 60.  
32 Søren C. Prebensen, 1136. 
33 Bernhardt, Thoughts on the interpretation, s.70. 
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traktater.34 En dynamisk tolking, som ikke umiddelbart kan ses som ”naturlig 

forståelse” av traktatens ordlyd, kan få konsekvenser konvensjonsstatene ikke var i 

stand til å overskue, da de tiltrådte konvensjonen. En for dynamisk tolking kan 

innebære, at konvensjonen får rettigheter i seg som den ikke hadde fra før. Dette vil   

dog stride mot avtalepartenes intensjoner, og mot de folkerettslige regler om 

traktattolking.35

 

Det må  skilles mellom utvikling av konvensjonsretten på bakgrunn av at sakstilfanget 

til en hver tid endrer seg, og utvikling på bakgrunn av prinsippet om dynamisk tolking.  

Goodwin-dommen er et eksempel på det siste. I denne saken ble art.8(1) tolket 

dynamisk ved å pålegge staten en positiv forpliktelse ved å endre fødselsattest i 

forbindelse med kjønnskifteoperasjon. 36

 

Selv om prinsippet  også til en viss grad anvendes ved tolkingen av andre traktater og 

internasjonale dokumenter, har det fått en spesiell betydning for EMDs tolking av 

EMK.37 Bernhadt begrunner dette med at ” Human Rights treaties in particular intend 

an effective and not only theoretical protection of the individual, and this aim can only 

be reached if the interpretation takes account of changing conditions in State and 

society”.38     

  

2.2 Prinsippets innhold og begrensninger   

 

Kjernen i det dynamiske tolkingsprinsipp er å kunne tolke rettighetene i konvensjonen, 

så de er i samsvar med samfunnsutviklingen til enhver tid. Formålet er bidra til at 

rettighetene blir effektive og reelle for de som skal nyte godt av dem.39   

 

 
34 Fleischer, Folkerett, 6. utgave Oslo 1998,s.33. 
35 jfr. Golder-saken. I Johnston-saken uttalte EMD at EMKs rettighetskatolog ikke kan utvides gjennom 

en dynamisk tolking, jfr dommens para. 53. Se avsnitt 3.2.3.1   
36  Se avsnitt 2.4.  
37Bernhardt, Thougths on the interpretation, s.69. 
38 Bernhardt, “Evolutive Treaty  Interpretation, s. 23.   
39 Erik Møse, s.102. Se avsnitt 3.1.  
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Prinsippet innebærer, at bestemmelsene i EMK tolkes utefra den epoke, som tolkningen 

foretas i. Den tolkning som er lagt til grunn  i 1950- tallet av for eksempel art. 3 i EMK, 

kan ikke automatisk legges til grunn i dag. Kriteriene som legges til grunn, når EMD tar 

stilling til om en person har vært utsatt for ” nedverdigende straff” i art. 3 i EMK, vil 

dermed avhenge av hvilke handlinger, som etter dagens syn kvalifiserer til  

”nedverdigende straff”.40 Prinsippet medfører samtidig, at alderstegen praksis ikke 

nødvendigvis kan betraktes som uttrykk for gjeldende rett i nåtiden.41

 

Det må presiseres, at dynamisk tolking ikke innebærer en innfortolkning av nye 

rettigheter eller en endring av bestemmelsen. Det er i denne sammenheng viktig å slå 

fast, at EMDs mandat under EMK er å tolke og anvende konvensjonen, ikke å revidere 

denne42. Det dynamiske tolkingsprinsipp har dermed sine begrensinger.   

 

 

Under visse vilkår er foreksempel dødsstraff  tillatt etter art. 2, men forbudt etter P6 

art.1.43 Et forbud mot dødsstraff kan ikke gjøres gjeldende overfor en stat,  som ikke 

hadde ratifisert P6. 44 Der, det ikke er mulig å tolke bestemmelsen dynamisk, må 

tilpasning til samfunnsutviklingen skje ved tilleggsprotokoller til EMK. 

 

Når en bestemmelse har vært tolket dynamisk av EMD, har det ofte betydd, at 

bestemmelsen ble tolket utvidende. I Airey mot Irland slo EMD fast at art. 6(1), som 

verner om ”rettferdig rettergang”, også kan innebære positive forpliktelser fra statens 

side.45

 

 
40 Se avsnitt 2.3 
41 Rees mot Storbritannia. Se avsnitt  2.4.  
42 Se art. 19 og 32 i EMK. 
43 Se art. 2 i EMK.  Protokoll nr. 6 til konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraffen, av 28. april 1983.  
44 Soering mot Storbritannia,  para. 102.  Se avsnitt 3.5.3 .  
45 Airey mot Irland, 9. okt. 1979, para. 26. Se avsnitt 3.3.3.  
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I flere av de saker, hvor det var dissens, har dissensen ofte gått på, om domsresultatet 

var et resultat av en dynamisk tolking eller endring av bestemmelsen eller en tilføyelse 

av en ny rettighet. 46

 

Det er imidlertid ikke alltid like lett å se, om tolkingsresultatet er en konsekvens at en 

dynamisk tolkingsstil, eller om bestemmelsen endres, eller om det tilføyes en ny 

rettighet. Kanskje flertallet i Golder-dommen var klar over, at tolkningsresultatet ville 

medføre en del debatt, da de uttalte: ” this is not an extensive interpretation forcing new 

obligations on the Contracting States”.47      

 

2.3. Tyrer mot Storbritannia - Prinsippet formes 

 

EMD slo fast prinsippet om dynamisk tolking i EMK første gang  i Tyrer mot 

Storbritannia.48 Det sentrale spørsmål i saken var om den kroppslig refselse som Tyrer 

var utsatt for, var i strid med  art. 3 i EMK om ” nedverdigende straff”.49

 

EMD tolket ” nedverdigende straff” dynamisk ved å legge til grunn, hva man etter 

dagens oppfatning klassifiserte som ” nedverdigende straff”, og viste i denne 

sammenheng til samfunnsutviklingen på området.50 Hva som var akseptert i 1950 da 

konvensjonen ble fattet aksepteres nødvendig ikke i dag. Hvoretter EMD slo fast at:  

  

“The Convention is a living instrument, which must be interpreted in the light of 

present-day conditions”.51 Den dynamiske tolking av art.3 i EMK bidro i Tyrer-

dommen til en styrking av menneskerettighetene ved å fastslå at kroppslig refselse av 

barn ikke lenger var akseptert.  

 

 
46 Jfr. Dissenterende dommer  Marckx-saken og Golder-saken.  
47 Golder-dommen, para. 36. 
48  Para. 31.  
49 Art. 3 bestemmer: ” Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff”. 
50 Tyrer- saken, para.31. 
51 Tyrer-saken,  para. 31.  
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Etter Tyrer-saken har Domstolen i et uttall av saker slått fast doktrinen om dynamisk 

tolking av EMK. Som de utvalgte avgjørelser i oppgaven vil vise, har doktrinen om 

dynamisk tolking av EMK hatt en stor betydning for Domstolens rettsskapende 

virksomhet og utviklingen av menneskerettighetene.   

   

2.4 Utviklingen av de transseksuelles rettigheter 

 

Hensikten med dette avsnitt er å gi en illustrasjon av hvordan noen av rettighetene 

endres med tiden og dermed tilpasses samfunnsutviklingen ved å tolke disse dynamisk.   

Praksis fra art.8 (1) i EMK vedr. transseksuelles rettigheter i forbindelse med 

kjønnskifte vil bli brukt som eksempel. 52

 

Det sentrale spørsmål i disse saker var om offisiell anerkjennelse av et foretatt 

kjønnsskifte gjennom endring av myndighetsregistre og attester er omfattet av første 

rettighet i art.8(1) om ”retten til respekt for privatliv”.   

 

”Spørsmålet om myndighetene vil anerkjenne et foretatt kjønnsskifte vil prinsipielt være 

omfattet av ”retten til  respekt for privatliv” ” .53 Statens negative forpliktelse ligger i å 

avstå fra å gjøre inngrep i ” retten til respekt for privatliv”. Et krav om utstedelse av en 

ny fødselsattest med endret kjønnangivelse vil derimot innebære en positiv forpliktelse 

fra statens side.   

  

Første gang spørsmålet ble drøftet om ”retten til respekt til  privatliv” også innebar en 

positiv forpliktelse fra statens side ved å utstede en ny fødselsattest var i saken Rees mot 

Storbritannia. Etter engelsk rett kunne man ikke få endret opplysningen i 

fødselsregisteret vedrørende kjønn. Rees hevdet at staten dermed krenket retten ”til 

respekt til hans privatliv” etter art.8(1) i EMK.    

 

 
52 Art. 8(1) bestemmer: ” Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin 

korrespondanse”. 
53 Rehof og Trier, s. 194.  
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Domstolen kom under dissens (12-3) frem til at begrepet ”respekt” ikke innebar en 

positiv forpliktelse fra statens side ved å utstede ny fødselsattest. De betydelige 

forskjellene i statenes regulering av dette følsomme området ga den innklagde stat en 

relativ vid skjønnsmargin, jfr. 8(2).54

 

I Rees-saken var tiden åpenbart ikke ”moden” til å tolke begrepet ” respekt” i  art.8(1) 

dynamisk ved å også pålegge statene positive forpliktelser. Samtidig som følgende 

utsagn i dommen gir en pekepinn om, hvor EMD står rettspolitisk på dette område. 

 

 ” However, the Court is conscious of the seriousness of the problems affecting 

these persons and the distress they suffer. The Convention has always to be 

interpreted and applied in the light of current circumstances. The need for 

appropriate legal measures should therefor be kept under review having regard 

particularly to scientific and societal developments”.55  

 

Dette utsagnet må ses som et nokså tydelig hint til konvensjonsstatene om at EMD i en 

senere sak kan komme til å tolke begrepet ” respekt” til også å inneholde en positiv 

forpliktelse for statene. Domstolen har således holdt døren åpen for senere å revurdere 

kjønnskifte under art.8 i EMK, ved å påpeke anvendelsen av det dynamiske 

tolkningsprinsipp i EMK. 

 

Fire år etter Rees mot Storbritannia ble den britiske ordningen vurdert på ny i Cossey-

saken. Spørsmålet var da om EMD skulle fravike resultatet i Rees-saken.  

Under sterk dissens (10-8) kom Domstolen frem til å opprettholde tolkningen av 

begrepet ”respekt”, som ble lagt til grunn i Rees mot Storbritannia.  

 

Flertallets begrunnelse for å opprettholde dette var at det ikke 

var skjedd betydningsfulle vitenskapelige eller samfunnsmessige endringer i 

konvensjonsstatene i tiden etter avsigelsen av dommen i Rees-saken, og som skulle tilsi 

en dynamisk tolking av bestemmelsen. 

 

 
54 Rees-saken,  para.37 
55 Rees- saken,  para. 47. 
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EMD uttalte: ”In particular, it cannot at present be said that a departure from the Court’s 

earlier decision is warranted in order to ensure that the Articles 8 on the point at issue 

remains in line with the present-day conditions”.56   Samtidig slo Domstolen fast, at det 

hadde skjedd en lovmessig utvikling på området i en del av konvensjonsstatene siden 

Rees-dommen. Kanskje en del konvensjonstater tok hintet fra denne avgjørelse til 

etterretning.  

 

Den endring av rettstilstanden under art.8, som syntes innvarslet, ble realisert ved 

dommene Christine Goodwin57 og  I. mot UK i 200258 som begge ble avsagt atten år 

etter Rees-saken. Disse saker gjaldt likeledes retten til å få endret fødselsattester etter 

kjønnsskifte.  Begge dommene ble avsagt enstemmig av et storkammer (jfr. art. 30 i 

EMK). Staten har etter disse to sakene dermed en positiv forpliktelse under art.8 (1) om 

”retten til respekt til privatliv” til fullt ut å rettslig anerkjenne kjønnsskiftet ved å bl.a. 

endre fødselsattester. 

 

Om betydningen av prinsippet om dynamisk tolking uttalte EMD i Goodwin-saken : ” A 

failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach would indeed risk 

rendering it a bar to reform or improvement”. Deretter fortsetter EMD med en nokså 

interessant uttalelse:  “ In the present context the Court has, on several occasions since 

1986, signalled its consciousness of the serious problems facing transsexuals and 

stressed the importance of keeping the need for appropriate legal measures in this area 

under review”.59

 

Uttalelsen viser, at EMD har lenge hatt et rettspolitisk ønske om å endre rettstilstanden 

ved en rettslig anerkjennelse av de transseksuelles rettigheter til å bla. å endre 

fødselsattest. En årsak til domstolens tilbakeholdenhet med å tolke art.8(1) dynamisk 

ved å innfortolke en positiv forpliktelse for konvensjonsstaten til fullt ut å rettslig 

anerkjenne kjønnsskiftet, kan også henge sammen med at saken gjaldt et sensitivt 

spørsmål.    

 
56 Cossey-dommen,27. sept. 1990,  para.40. 
57 Goodwin mot Storbritannia, 11. juli 2002 
58 I mot Storbritannia, 11. juli 2002 
59 Goodwin-saken, para.74. 
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2.5 Dynamisk tolking og dissensdommer i EMD  

 

For å kunne gi et mer nyansert bilde av det dynamiske tolkingsprinsipp analyseres noen  

avgjørelser, hvor prinsippet om dynamisk tolking medvirket til at EMD delte seg i et 

flertal og et mindretal. Dissensen har først og fremst gått ut på, rekkevidden av det 

dynamiske tolkingsprinsipp.60 Om det forelå en felleseuropeisk konsensus på 

rettsområdet, som tilsa at bestemmelsen i EMK skulle tolkes dynamisk,  har også 

forårsaket dissens i EMD. 61  

 

Marckx mot Belgia og Cossey mot Storbritannia er to avgjørelser, hvor det var dissens i 

EMD i forbindelse med en anvendelse av en dynamisk tolking av EMK. Avgjørelsene 

vil vise hvorledes prinsippet hadde innvirkning på dissensen. 

  

2.5.1 Marckx  mot Belgia62

 

EMD er bla. kritisert for å foregi en utvikling på et rettsområde, som ikke var fast 

etablert i majoriteten av konvensjonsstatene.63  

I dommen Marckx mot Belgia tolket EMD art. 8(1)om ” retten til respekt til familieliv”  

dynamisk, hvorved barn født i og uten for ekteskap likestilles i.f.t. arverettigheter. 

 

Flertallet i EMD slår fast at EMK skal tolkes i lys av utviklingen og viser i denne 

sammenheng til ” the fact that the domestic law of the great majority of the member 

States of the Counsil of Europe has evolved and is continuing to evolve, in company 

with the relevant international instruments, towards full juridical recognition of the 

 
60 Golder-saken, separate opinion of judge Gerald Fitzmaurice, dommens para. 48 og Marckx-saken, 

dissenting opinion of judge Gerald Fitzmaurice, dommens para. 19 og 31 og partly dissenting opinion of 

judge Pinheiro Farinha, para.4   
61  Se avsnitt 3.5 om felleseuropeisk konsensus. 
62 Marckx v. Belgium, 13. juni 1979, 
63 Merrills, s 80. 
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maxim “ mater semper certa est” “ ( hvilket betyr at mor til barnet er man altid sikker 

på). 64  

 

Den dynamiske tolkingen innebar at flertallet i EMD fant det konvensjonsstridig at 

Belgia hadde ulike arverettsregler for barn født i og utenfor ekteskap. 

Kritikken i denne saken går bla. ut på at EMDs referanse til “ international instruments” 

og til den rettslige utviklingen innenfor området var litt premature. Kun få av statene 

hadde signert og ratifisert the Brussels Convention on the Establishment of Maternal 

Affiliation of Natural Children av 1962 og the European Convention on the Legal Status 

of Children born out of Wedlock av 1975, som EMD viste til, da dommen ble avsagt i 

1979. Samtidig var den rettslige utviklingen på daværende tidspunkt ikke var så 

enstydig i medlemslandene som man kan få inntrykk av i dommen.65  

 

Flertallet ble også kritisert av mindretallet for å ha beveget seg utenfor sitt 

myndighetsområde ved å opptre som et lovgivende organ istedenfor dømmende. Den 

dissenterende dommer Fitzmaurice uttalte: ” In my opinion, it is quite wrong and 

misuse of the Convention-virtually an abuse of the powers given to the Court in relation 

to it”. 66

 

Dette kan få den følge, at statene opplever at Domstolen går vel langt i sin tolking av 

EMK. Noen av konvensjonsstatenes uvilje mot å overføre nok ressurser til Domstolen 

kan kanskje ses som en form for motreaksjon til denne dynamiske tolkingsstilen?67    

 

2.5.2. Cossey mot Storbritania 

 

Det dynamiske tolkingsprinsipp og en anvendelse av prinsippet har også vært reist, i 

forbindelse med en underkjennelse av en samfunnsutvikling på ulike områder. 

 
64 Marckx-saken, para. 41. Avsnitt 6.2.1.  
65 Merrils, s.225. 
66 para. 31. 
67 Høstmælingen,  s. 94.  
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Dette var tilfellet i Cossey mot Storbritannia, hvor flertallet i EMD ble kritisert for ikke 

å ha anerkjent den utvikling, som hadde foregått på rettsområdet i konvensjonsstatene, 

og unnlot dermed å tolke bestemmelsen dynamisk.68

 

Mindretallet i Cossey-dommen, som bestod av åtte dommere, viste til en klar 

rettsutvikling på området siden Rees mot Storbritania, som krevde en” fresh 

approach”69. Judge Martens er nok så tydelig i sitt votum, når det gjelder 

samfunnsutvikling innenfor rettsområdet og behovet for å tolke dynamisk. 

 

 ” The Court does not deny these societal development. But it denies that they warrant 

the conclusion that present-day conditions demand”.70    

 

I  Goodwin mot Storbritannia, som ble avsagt tolv år etter Cossey-saken, var tiden 

åpenbart i følge EMD ”moden” til en ”fresh approach” for å bruke mindretallets uttrykk 

i Rees-saken, hvorved EMD ( enstemmig i Grand Chamber) la til grunn en dynamisk 

tolking av EMK art. 8(1) .71

      

2.6  Oppsummering av kap. 2 

 

Doktrinen om dynamisk tolking av EMK har betydd, at EMK kan holdes à jour med 

samfunnsutviklingen. Dette ved at rettighetene tolkes i samsvar med utviklingen. Den 

dynamiske tolking innebærer, at rettighetene kan ses på som standarder som tilpasses 

sin tid, hvormed konvensjonen holdes i ” live”. Den dynamiske tolking har i fleste 

avgjørelser betydd en styrking av menneskerettighetene, ved at bestemmelsene ble 

tolket utvidende. At den dynamiske tolking medfører en del meningsforskjelle blant 

EMDs dommere kommer frem i flere avgjørelser, hvor det var dissens. 72

 
68 Merrils, s. 80. 
69 Cossey-saken, para. 34 og 49.  
70 Cossey-saken, dommens pkt. 5.6.1. 
71 Se art. 30 i EMK. 
72 Ian Sinclair, s.131-135, jfr. Golder-saken, Marckx-saken, Cossey-saken, Tyrer-saken, for å nevne noen. 
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3  Faktorer som spiller inn ved en dynamisk tolking i EMK   

 

Det sentrale spørsmål som reiser seg i forbindelse med en anvendelse av det dynamiske 

tolkingsprinsipp er hvilke faktorer som medvirker til en legitimering av den dynamiske 

tolking? Når gir ulike faktorer legitimitet til denne tolkningsstil, og når setter de en 

grense for den?  Et vesentlig formål med denne avhandlingen er å identifisere hva Søren 

Prebensen omtaler som ” possible justifications for the doctrine of evolutive 

interpretation”.73  

 

Etter en kort presentasjon av den enkelte faktor, drøftes hvordan denne faktor medvirker 

til en legitimering av den dynamiske tolking. Drøftingen tar utgangspunkt i en konkret 

avgjørelse fra EMD, hvor faktoren har spilt inn i forbindelse med det dynamiske 

tolkingsprinsipp.  

 

3.1 Formåls- og effektivitetsprinsippet 

3.1.1 Formåls- og effektivitetsprinsippet som ”faktor” 

 

Formåls- og effektivitetsprinsippet springer ut av henvisningen til ” gjenstand og 

formål” ( ”object and purpose”) i Wien-konvensjonens hovedregel om tolking av 

traktater art.31(1) og er utviklet igjennom EMDs praksis.74  Disse to prinsipper blir sett 

på som selve utgangspunktet for prinsippet om dynamisk tolking.   

 

I  Goodwin-dommen uttalte EMD: ” It is of crucial importance that the Convention is 

interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and effective, not 

theoretical and illusory. A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive 

approach would indeed risk rendering it a bar to reform or improvement” 75  

 

Prinsippene har utvilsomt spilt en stor rolle som fortolkningsprinsipper i EMDs praksis 

og har gitt rom for en dynamisk tolkning av konvensjonen . 

 
73  Prebensen, s.1124 
74 Rehof og Trier, s.113. 
75 Goodwin-saken, para. 74. Avsnitt  2.3.   
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I avgjørelsen Wemhoff mot Tyskland hvor EMD argumenterte for en vid tolking ut fra 

hensynet til formålet, uttalte Domstolen: ”Given that it is a law-making treaty, it is also 

necessary to seek the interpretation that is most appropriate in order to realise the aim 

and achieve the object of the treaty, not that which would restrict to the greatest possible 

degree the obligations undertaken by the Parties ”. 76  

 

Wemhoff- saken gjaldt rettigheten i art.5(3) i EMK om at den som sitter i varetekt, har 

krav på hovedforhandling ”innen rimelig tid eller løslatelse”. Hovedspørsmålet i saken 

var om den relevante periode avsluttes ved hovedforhandlingens start, ved dom i første 

instans eller ved endelig dom.77  

 

EMD kom til at det ville være i strid med bestemmelsens formål å la 

hovedforhandlingens påbegynnelse avbryte den relevante periode. I forbindelse med 

den tolking, som staten hadde lagt til grunn uttalte EMD: ” The Court cannot accept this 

restrictive interpretation”.78  I stedet for å velge det minst inngripende for staten, fastslo 

EMD  at tiden løp fram til dom i første instans.   

 

Ved formålsfortolkning forsøker EMD å finne ut traktatens rette betydning i den 

konkrete sak, selv om ordlyden i bestemmelsen måtte tilsi et annet resultat. Det kan 

dreie seg om generelle formål bak EMK eller et formål som tillegges 

enkeltbestemmelser i konvensjonen.  Konvensjonens sentrale formål er å beskytte 

individuelle menneskerettigheter og å sikre samt fremme idealer og verdier som ligger 

til grunn for et demokratisk samfunn.79    

 

Hensynet til EMKs formål ligger bak det såkalte effektivitetsprinsipp, som er vesentlig 

for forståelsen av EMDs tankegang. Effektivitetsprinsippet innebærer, at argumenter av 

mer formel karakter ofte vil bli tilsidesatt til fordel for en fortolkning, som gir 

 
76 Wemhoff mot Tyskland, 27. juni 1968, para. 8 
77 Se art. 5(3) i EMK. 
78 Wemhoff-saken, para. 7. 
79 Rehof og Trier, s.112. 
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rettighetene et reelt og praktisk innhold. Det hjelper lite, hvis man ved tolkningen legger 

til grunn en formålstolking, samtidig som rettighetene ikke er praktiske og effektive. 80

 

Læren om at menneskerettigheter tilhører en spesial kategori innen for traktater kan ses 

som en del av, eller en forutsetning for eksistensen av effektivitetsprinsippet, og har 

medvirket til en legitimering av en anvendelse av det dynamiske tolkingsprinsipp.  

 

Læren er også lagt til grunn av EMD i flere saker for å sikre at rettighetene er reelle og 

effektive.81 I Soering-dommen uttalte EMD: ” In interpreting the Convention regard 

must be had to its special character as a treaty for the collective enforcement of human 

rights and fundamental freedoms”.82

 

Avgjørelsene Artico mot Italia og Airey mot Irland, som drøftes nedenfor, illustrerer 

hvordan formåls- og effektivitetsprinsippet bygger opp omkring en dynamisk tolking av 

EMK.  

 

3.1.2. Artico mot Italia 

 

Formåls-og effektivitetsprinsippets betydning kommer godt frem i saken Artico mot 

Italia.83 Saken gjaldt tolking av art. 6(3) c , om retten til forsvarer i straffesaker. 

 

Art. 6(3) c bestemmer: ” å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget 

valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å 

motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse”. 

 

 
80 Rehof og Trier, s.113. 
81 Ireland mot Storbritannia, 18. jan. 1978, para. 239. Saken gjaldt bla. 

 art. 3 vedr. britiske styrkers ”avhørsteknikker” av irske terroristmistenkte som var fengslet. Krenkelse av 

art. 3 om umenneskelig behandling.,para. 170. 
82 Soering-saken, para. 87. Se avsnitt 3.5.3. 
83 Artico mot Italien, 13. mai 1980 
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Det sentrale spørsmål i Artico-dommen var om art. 6(3)c var krenket ved at klagers 

forsvarer hadde gjort en så dårlig jobb at rettigheten til ” rettslig bistand” ikke var 

ivaretatt og rettergangen dermed ikke lenger kunne anses som ”rettferdig”,jfr.art.6(1) .  

 

Som det kommer frem i dommen, må de særskilte rettigheter i straffesaker ses i 

sammenheng med det generelle prinsippet om ” rettferdig rettergang” i art.6(1). 

Om betydningen av at rettighetene er praktiske og reelle uttalte EMD at: ” the 

Convention is entended to guarantee not rights are theoretical or illusory, but rights that 

are practical and effective”.84  

 

EMD kom frem til at det forelå krenkelse av art.6(3)c. Kravet til effektivitet innebar at 

det ikke er tilstrekkelig å få oppnevnt en forsvarer etter art.6(3)c, hvis tiltalte ikke får en 

reell og effektiv bistand. Poenget er her at rettighetene ikke skal ende opp som 

teoretiske og illusoriske, men tvert om reelle og effektive. 

 

3.1.3 Airey mot Irland 

 

Airey-saken85 er et vidtgående eksempel på anvendelse av effektivitetsprinsippet, for å 

gi rettigheten et reelt og praktisk innhold. Saken er også et eksempel på at 

menneskerettighetene er udelige.  

Hovedspørsmålet i saken gjaldt om klager hadde hatt adgang til domstolssystemet 

(”access to court”) etter art.6(1), første setning.  

 

Art. 6(1),første setning: ” For å få avgjort sine borgelige rettigheter og plikter eller en 

straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen 

rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov”. 

 

EMD har allerede i en av sine første avgjørelser vedr. art. 6(1) fastslått, at bestemmelsen 

skal undergis en rett vidtgående formålsfortolkning, og vil dermed støtte opp omkring 

en dynamisk tolking av bestemmelsen. 

 
84 Artico-saken, para. 33. 
85 Airy mot Irland  
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I Delcourt-saken ble det anført at retten til ” a fair administration of justice” inntar en så 

fremtredende plass i et demokratisk samfunn, at ” a restriktive interpretation of art. 6(1) 

would not correspond to the aim and the purpose of that provision”.86 Formåls- og 

effektivitetsprisnippet er i denne saken med på å støtte opp maksimen,” justice must not 

only be done, it must also undoubtedly and manifestly be seen to be done” i følge 

EMD.87  

 

Klager ønsket separasjon fra sin voldelige ektemann. Etter irsk lov hadde ektefellene i 

prinsippet samlivsplikt, men de kunne få såkalt judisiell separasjon. Klager var 

imidlertid ubemidlet og søkte om fri rettshjelp, som ble avslått. Spørsmålet var om 

staten hadde plikt til å sikre rettigheten om ”adgang til  domstolene”, ved å gi fri 

rettshjelp? 

 

Art. 6(1) gir ikke som sådan rett til å få bevilget fri rettshjelp i sivile saker, som 

art.6(3)c gir i straffesaker. Domstolen kom allikevel frem til at art.6(1) var krenket i 

Airey-saken. Selv om klager kunne ha ført saken selv, var det lite trolig at hun kunne ha 

ført saken effektivt da både saksbehandlingen og saksfeltet var komplisert.   

 

Også i denne saken innebar kravet til effektivitet at rettigheten får et reelt og praktisk 

innhold. ” The Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or 

illusory but rights that are practical and effective”.88

 

Ved å legge vekt på effektivitetskravet tolket EMD art.6(1) om ”adgang til domstolene” 

dynamisk. Den dynamiske tolking innebar at art. 6(1) også stiller visse krav til positive 

ytelser ( i form av fri rettshjelp) fra statens side.  

 

For å underbygge betydningen av effektivitetsprinsippet og en anvendelse av en 

dynamisk tolking viser EMD i sin argumentasjon til art. 1 i EMK som bestemmer : ”De 

høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter 

 
86 Delcourt mot  Belgia, para.25. Saken gjaldt spørsmålet om reglene i art. 6(1) om ”rettferding 

rettergang” i forbindelse med ankesaker. 
87 Delcourt-dommen, 17. jan. 1970, para. 31. 
88 Airey-saken, para. 24. 
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og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon”. Det er i følge dommen opp til 

den enkelte konvensjonsstat, hvordan staten vil sikre rettighetene, så lenge den valgte 

ordning innebærer en effektiv adgang til rettighetene til individet. 89  

 

Selv om man her var på det økonomiske området, måtte konvensjonen tolkes i lys av 

samfunnsutviklingen. ” On the other hand, the Convention must be interpreted in the 

light of present-day conditions and it is designed to safeguard the individual in a real 

and practical way as regards those areas with it deals”.90

 

En dynamisk tolking som legger til grunn effektivitetsprinsippet, innebærer dermed at 

det ikke er noe vanntett skille mellom sivile og politiske rettigheter og økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter. 91  

 

En av de dissenterte dommere var nok så  kritisk til flertallets tolkingsresultatet og 

advarte mot en vidtgående dynamisk tolking av EMK med følgende uttalelse: 

 

 ”The Convention has nothing to say how, when and if the financial means 

should be made available. Any other interpretation of the Convention, at least at 

this particular stage of the development of human rights, would open up 

problems whose range and complexity cannot be foreseen but which would 

doubtless prove to be beyond the power of the Convention and the institutions 

set up by it”.92   

 

Airey mot Irland er enda et eksempel på hvor en anvendelse av det dynamiske 

tolkingsprinsipp har skapt stor uenighet blant EMDs dommere om prinsippets 

rekkevidde.93 Den dissenterte dommer Vilhjalmssons bekymring og kritikk går vel først 

og fremst ut på hvilke problemer det kan få at konvensjonsstatene pålegges økonomiske 

forpliktelser, som statene ikke kunne ha forutsett, da de ratifiserte konvensjonen. At 

 
89 Airey para. 26. 
90 Airey para. 26. 
91 Airey-saken,  para. 26 
92  Judge Vilhjalmsson, para.5 
93 jfr. Golder-dommen og Marckx-dommen. 
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dommer Vilhjalmsson er av den oppfatning at EMD har gått langt ut over sin myndighet 

som dømmende organ er lite tvilsomt. 

  

Dommen styrket rettighetsvernet i EMK av to grunner.Den innebar en økonomisk 

forpliktelse for konvensjonsstatene, samtidig som saken gjaldt et sensitivt spørsmål 

innenfor familieretten.  

 

3.1.4 Oppsummering av avsnitt 3.1 

 

Rettspraksis fra EMD viser at formåls-og effektivitetsprinsippet utvilsomt har stor 

betydning når domstolen tolker konvensjonen dynamisk. En dynamisk tolking av EMK 

har i flere saker medført at konvensjonsstatene  pålegges positive forpliktelser for å 

sikre en praktisk og effektiv oppfyllelse av de konvensjonsmessige rettigheter. Hvor 

langt et dynamisk tolkingsresultat kan forsvares ved å anvende disse tolkingsprinsipper 

vil til syvende og sist avhenge av den enkelte bestemmelse. At det finnes en grense for 

hvor langt formålsbetraktningen lar seg strekke er da også kommet til uttrykk i flere 

dommer. Det vises da gjerne til, at inngrepet ligger innenfor statenes skjønnsmargin.94    

 

3.2 Traktatens ordlyd  

3.2.1 Ordlyden som faktor 

 

Traktatens ordlyd er en av de mest sentrale faktorer som spiller inn ved anvendelse av 

det dynamiske tolkingsprinsipp. Ordlyden er en faktor, som både vil støtte opp omkring 

prinsippet, samtidig som ordlyden i noen av bestemmelsene i EMK klart begrenser den 

dynamiske tolking av konvensjonen. I oppgaven vil det også bli trukket frem eksempler 

fra rettspraksis, hvor ordlyden begrenset en dynamisk tolking av konvensjonen.  

 

Utgangspunktet for all konvensjonstolking er den naturlige forståelse av ordlyden.95

 
94 Rees-saken, 28. nov. 1978, para. 37.  
95  Se avsnitt 1.5. 



 

  25

                                                

I  Leudicke, Belkacem og Koc-dommen96 kom EMD bla. under henvisning til ordbøker, 

frem til den ”naturlige mening” av ordet gratis ( ”free”) i art. 6(3) e) vedrørende 

vederlagsfri tolketjeneste i forbindelse med straffetiltale. 

 

 Det er i denne forbindelse viktig å understreke, at det er avgjørende hva EMD mener er 

den ”naturlige forståelse”.  Dette er prinsipielt viktig, da EMDs begreper er autonome 

og ikke nødvendigvis sammenfallende med tilsvarende begreper i det enkelte lands 

interne rett.97

 

Med den ”naturlige forståelse” forstås vanligvis den betydning ordene hadde da 

traktaten ble til. Når EMD tolker konvensjonen for å finne frem til den ” naturlige 

forståelse” av ordrene legges dagens oppfatning til grunn. Tolkingen kan forsvares med, 

at på menneskerettsområdet gjør hensynet til de skiftende samfunnsforhold seg 

gjeldende. Det er da naturlig å legge vekt på hvilken grad og hvilke forventninger 

individet i dag med berettigelse kan stille til staten. 98 Hensikten med å tolke ut dagens  

oppfatning bidrar til å sikre EMKs sentrale formål ved at rettighetene blir effektive og 

reelle.  

 

Et annet argument som støtter opp omkring en dynamisk tolking av EMK er at 

konvensjonen er skrevet i tidsformen presens. Art. 8(1) lyder:  ” enhver har rett til 

respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og korrespondanse”. Det kan da anføres, 

at det var konsipistenes hensikt at ”ordenes naturlige forståelse” skulle tolkes i samsvar 

med tiden.99

 

Ut fra ovenstående kan EMD tolke dynamisk, og allikevel vise til ”ordenes naturlige 

forståelse”, jfr. hovedregelen i Wien-konvensjonen art.31(1).   

EMDs rettspraksis viser tallrike eksempler på, at Domstolen har lagt til grunn en 

dynamisk tolkning. Samtidig viser  praksis også at  EMD i flere saker har avvist å 

 
96 Leudicke, Belkacem and Koc mot Tyskland, para.20. 
97 Rehof og Trier, s.111.   
98  Aall, s. 13.  
99 Prebensen, s. 1124. 
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strekke bestemmelsene lengre enn ordlyden direkte kan begrunne, og dermed begrenset 

den dynamiske tolking av bestemmelsen.   

 

Når vil ordlyden støtte opp omkring en dynamisk tolking, og når vil den  begrense slik  

tolking?  

 

3.2.2 Praksis hvor ordlyden var med på å støtte opp om en dynamisk tolking   

 

De fleste av EMKs bestemmelser inneholder vage-, generelle- og standardpregede 

begreper.100 Et eksempel på et generelt begrep er ” sinnslidende” (”persons of unsound 

mind”) i art.5(1) litra e i EMK. 

 

Et eksempel på en rettslig standard  er uttrykket ”nødvendig i et demokratisk samfunn”, 

som finnes regulert blant annet i annet ledd i art. 8 til 11. Nødvendighetstesten gir EMD 

vide beføyelser til konkret å fastlegge hva som er ” nødvendig” til enhver tid i et 

demokratisk samfunn”. Utviklingen av de transseksuelles rettigheter ”om retten til 

respekt for sitt privatliv” i art. 8, illustrerer hvordan den rettslige standard  ”nødvendig i 

et demokratisk samfunn” endres ved en dynamisk tolking av EMK.101  

 

Et ”demokratisk samfunn” er ikke statisk, og det samme gjelder for samfunnets verdier 

og normer. Konvensjonens konsipister må ha sett dette, da de gjorde ” demokratisk 

samfunn” til et av de styrende elementer i konvensjonen. Konsipistene må for eksempel 

ha vært klar over, at ytringsfriheten som er vernet i art.10 i EMK, innebar noe annet i 

1950  enn 50 eller 100 år tidligere. Ytringsfriheten er nødvendigvis et ”levende og 

utviklende” begrep, knyttet opp til utviklingen til enhver tid i et demokratisk 

samfunn.102

 

 
100 Prebensen, s.1124-1125. 
101 Avsnitt 2.3 om utviklingen av transseksuelles rettigheter jfr. art.8(1) om retten til privatliv.  
102 Mahoney, s. 64. 
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Et hovedpoeng med denne typen rettslig regulering er at det åpner for at en og  samme 

bestemmelse kan tillegges ulikt innhold på ulik tid, avhengig av hva som er den 

alminnelige oppfatningen av det aktuelle moralske eller sosiale spørsmålet.103  

 

Tyrer mot Storbritannia og Winterwerp mot Holland104 er typiske eksempler på at 

innholdet i en rettslig standard og generelle termer tillegges ulikt innhold på ulik tid, 

avhengig av hva som er den alminnelige oppfatningen av det aktuelle moralske eller 

sosiale spørsmålet. Anvendelsen av en dynamisk tolking av konvensjonens generelle 

termer og rettslige standarder, ble grundig drøftet av Domstolen i de to avgjørelsene.  

 

Jeg vil nå kort omtale de to sakene i lys av ordlyden som faktor ved anvendelsen av 

dynamisk tolking. 

 

3.2.2.1 Tyrer mot Storbritannia  

Det sentrale spørsmål i Tyrer-saken var om den kroppslige refselsen, som gutten Tyrer 

var utsatt for, falt  inn under  ” nedverdigende straff” ( ” degrading punishment”) i   

art. 3. 105

   

”Nedverdigende straff” er en rettslig standard, som tillegges ulikt innhold på ulik tid, 

avhengig av hva som er den vanlige oppfatning av spørsmålet til enhver tid.  I dommen 

drøfter EMD hvilke kriterier som må foreligge, for at avstraffelsen kvalifiserer til ” 

nedverdigende straff ” eller ”nedverdigende behandling”.  

 

Hvilket innhold som tillegges den rettslige standard  ”nedverdigende behandling” vil i 

følge dommen være ulikt på ulike tidspunkt. Hvordan EMD vurderer straffens art, den 

sammenheng den fremkommer i samt selve fullbyrdelsen vil variere, avhengig av 

hvordan samfunnet ser på avstraffelsen i gjeldende tidsperiode. 106  

 

I Tyrer uttalte EMD følgende som del av begrunnelsen for at krenkelse forelå: 

 
103 Jusleksikon, Gisle m.fl. 1999. 
104 Winterwerp mot Nedeland, 24. okt. 1979. Se avsnitt 3.2.2.2. 
105 Se avsnitt  2.3. 
106 Tyrer,  para. 29-34. 
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“The Court must also recall that the Convention is a living instrument which, as 

the Commision rightly stressed, must be interpreted in the light of present-day 

conditions. In the case now before it the Court cannot but be influenced by the 

developments and commonly accepted standards in the penal policy of the 

member States of the Counsil of Europe in this field”.107  

 

Den rettslige standard  ”nedverdigende straff” er et godt eksempel på at EMD kan 

anlegge en dynamisk tolking av konvensjonen, uten at dette medfører en endring eller 

tilføyelse av nye rettigheter i art.3. Den rettslige standard medvirket dermed til en 

legitimering av Domstolens dynamiske tolking av art.3.    

 

3.2.2.2  Winterwerp mot Nederland 

 

Spørsmålet i  Winterwerp-saken108 gjaldt bla. art. 5 og  det generelle begrepet ” 

sinnslidende ” (”persons of unsound mind” ) i art. 5 (1) litra e.  

 

Art. 5 (1) første setning lyder: ” Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet”. 

I følge art. 5(1) annen setning skal ingen berøves friheten, men nasjonal rett kan gjøre 

unntak i seks tilfelle, forutsatt at frihetsberøvelsen skjer i samsvar med lovbestemt 

fremgangsmåte.  

 

Unntaket i art. 5(1) litra e bestemmer: ”lovlig frihetsberøvelse av personer for å hindre 

spredning av smittsomme sykdommer, av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller 

løsgjengere”. 

 

Winterwerp ble tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus og klagde i den forbindelse på 

saksprosedyren. Spørsmålet for domstolen var bl.a. om det var grunnlag for unntak  

etter art.5 (1) annen setning litra e omkring ” lovlig frihetsberøvelse av sinnslidende” .   

 

 
107 Tyrer, para. 30 i.f. 
108 Winterwerp-saken  
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Domstolen fastslo først at begrepet  ” persons of unsound mind” veksler over tid, 

ettersom psykiatrien og holdningen til psykisk syke er under utvikling: ” This term is 

not one that can be given a definitive interpretation, it is a term whose meaning is 

continually evolving as research in psychiatry progresses, an increasing flexibility in 

treatment is developing and society’s attitude to mental illness changes”. 109  

 

Som det kommer frem av kan det generelle begrep ” persons of unsound mind” ikke  

fastslegges en gang for alle, men vil vær avhengig av den medisinske utvikling og 

samfunnets holdninger til psykiske sykdommer til enhver tid.  

 

Denne saken er et eksempel på at en tolking av generelle begreper støtter opp omkring 

en dynamisk tolking av konvensjonen uten at bestemmelsen endres eller tilføyes nye 

rettigheter, dette ved å legge til grunn dagens oppfatning av begrepet i konvensjon.   

 

3.2.3 Avgjørelser fra EMD hvor ordlyden begrenset en dynamisk tolking 

 

Når setter ordlyden grenser for en dynamisk tolking av bestemmelsene? En analyse av 

saker hvor ordlyden hindret en dynamisk tolking vil avdekke det dynamiske 

tolkingsprinsipps grenser.  

 

En dynamisk tolking vil ofte innebære at man søker å oppnå et tolkingsresultat som ikke 

har støtte i ordlyden, 110 eller at rettighetene i den enkelte bestemmelse utvides. 111 Men 

det går en grense for hvor utvidende tolkninger som vil kunne foretas under henvisning 

til tidens oppfatning. 

 

Johnston-dommen112 og Pretty-dommen113 er eksempler på at Domstolen lag 

avgjørende vekt på ordlyden og partenes forutsetninger, selv om samfunnsutviklingen 

tilsa at bestemmelsene ble tolket dynamisk. 

 
109 Winterwerp-saken, para. 37.  
110 Golder mot Storbritannia. Se avsnitt 3.2.2.  
111 Sigurdur A. Sigurdjonsson mot Island, 13. juni 1993. Avsnitt  3.6.2.2. 
112 Johnston mot Irland, se avsnitt  3.2.3.1. 
113 Pretty mot Storbritannia, 29. april 2002.  Se avsnitt 3.2.3.2. 
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3.2.3.1 Johnston mot Irland 

 

Art. 12 i EMK bestemmer: ” Menn og kvinner i gifteferdig alder har rett til å gifte seg 

og til å stifte familie, i samsvar med de nasjonale lover som regulerer utøvelsen av 

denne rettighet”. Johnston-dommen gjaldt en tolking av denne rettigheten. 

 

Spørsmålet som reiste seg i denne sak var om retten til skilsmisse kunne innfortolkes i 

art. 12 ved å tolke konvensjonen i lys av nåtidens forhold. Kunne man med andre ord 

anvende en dynamisk tolking på art.12, som innebar en rettighet til å få sitt ekteskap 

oppløst, for å kunne gifte seg på nytt?    

 

EMD presiserte at utgangspunktet for tolkingen var den naturlige forståelse av 

bestemmelsens ordlyd sett i sammenheng med gjenstand og formål, jfr. hovedregelen i 

Wien-konvensjonen art. 31(1). 114  

 

Deretter uttalte den at den naturlige forståelse av ”right to marry” er klar og tydelig, i 

den betydning at art. 12 gir en rett til å inngå ekteskapelig forhold, men ikke til en 

oppløsning av ekteskapet. 115 Art. 12 forutsetter altså ikke at det i den nasjonale 

lovgivning er adgang til skilsmisse.  

 

Domstolen tok deretter for seg betydningen av å tolke bestemmelsen i lys av samfunnets 

utvikling innenfor området. De fleste konvensjonsstater har lovgivning som gir adgang 

til skilsmisse. EMD uttalte i den forbindelse: “ It is true that the Convention and its 

protocols must be interpreted in the light of the present day conditions….However, the 

Court cannot by means of evolutive interpretation, derive from these instruments a right 

that was not included therein at the outset”.116

 

 
114 Johnston-saken,  para. 51. 
115 Johnston-saken,  para. 52. 
116 Johnston-saken,  para. 53. 
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Som det kommer frem av Johnston-dommen, vil en klar og tydelig ordlyd sette en 

grense for, hvor langt man kan anvende det dynamiske tolkingsprinsipp, selv om 

samfunnsutviklingen skulle tilsi at retten til skilsmisse var vernet. 

 

En ting er å tolke vage og generelle regler dynamisk i lys av tidens krav. Det er derimot  

noe helt annet å legge helt nye begreper og anvendelsesområder inn under en 

bestemmelse, og spesielt når det heller ikke var hensikten med bestemmelsen da den ble 

fattet. 

    

3.2.3.2 Pretty mot Storbritania 

 

Konvensjonens ordlyd satte også grenser for hvor langt man kunne anvende dynamisk 

tolking i Pretty-saken. Saken gjaldt art. 2 (1) første setning i EMK om retten til liv. 

Art. 2(1) første setning bestemmer: ” Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov”.  

 

Klager led av den alvorlige og uhelbredelige sykdom multippel sklerose, og ønskede at 

hennes mann skulle yte henne aktiv dødshjelp. I den sammenheng ønskede klager en 

bekreftelse fra påtalemyndigheten om at hennes mann ikke ville bli strafforfulgt. I følge 

engelsk lov er det også, som i Norge straffbart å medvirke til at noen berører sitt liv.  

Hovedspørsmålet var om retten til aktiv dødshjelp kunne leses inn i art. 2.  Som i 

Johnston-dommen  bygget EMD i stor utstrekning på ordlyden.  

 

EMD uttalte: ” Article 2 cannot, without a distortion of language, be interpreted as 

conferring the diametrically opposite right, namely a right to die, nor can it create a 

right to self-determination in the sense of conferring on a individual the entitlement to 

choose death rather than life”.117

 

EMD la  til grunn en naturlig forståelse av ordlyden ved tolkingen. Å lese inn en 

rettighet til å dø ville i følge domstolen innebære en fordreining av bestemmelsens 

ordlyd. 

 
117 Pretty-saken,  para. 39 i.f. 
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”The Court accordingly finds that no right to die, whether at the hands of a third person 

or with the assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of the 

Convention”.118 Heller ikke i denne sak var EMD villig til å tolke dynamisk ved å 

innfortolke inn en rettighet, som ikke kunne leses ut av tekstens ordlyd.  

 

I Johnston-dommen og Pretty-dommen ga ordlyden klar veiledning, og ble da tillagt 

avgjørende vekt ved tolkingen av henholdsvis art. 12(1) og art. 2(1) første setning i 

EMK. Disse to dommer bekrefter således, at en klar og tydelig ordlyd setter grenser for 

utviklingen av konvensjonsvernet gjennom en dynamisk tolking.   

 

3.2.4 Oppsummering av 3.2 

 

Praksis viser at bestemmelser  som inneholder rettslige standarder, generelle termer eller 

uklar tekst oftere tolkes dynamisk. Derimot vil en bestemmelse med en  klar og tydelig 

ordlyd og anvendelsesområde grense eller hindre en dynamisk tolking . 

 

3.3  Preambelen   

3.3.1 Preambelen som faktor  

 

EMKs preambel er nevnt i Wien-konvensjonens art. 31(2) som relevant faktor i 

forbindelse med tolkingen av traktatteksten.119

 

 

Bakgrunnen og formålet med EMK kommer frem av konvensjonens preambel. Formålet 

er å beskytte demokratiet og individuelle friheter og rettigheter. Det fremgår av den, at   

EMK skal ses som en rettslig bindende, regionalt avgrenset utmyntning av de idealer og 

prinsipper, som er inneholdt i FN’s Verdenserklæring om menneskerettighetene. 

 
118 Pretty-saken,  para.40. 
119 Art. 31(2) lyder: The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall 

comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes”. 
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Preambelens formulering er ikke desto mindre en sentral faktor ved tolkningen av 

konvensjonen.120   

 

 

EMD har i flere saker presisert preambelens betydning. I Kjeldsens m. fl. mot 

Danmark121 refererte EMD til preambelen i forbindelse med tolkingen av konvensjonen 

og uttalte at EMK er et: ”instrument designed to maintain and promote the ideals and 

values of a democratic society”.  

 

Denne uttalelse er også lagt til grunn i senere avgjørelser. 122 Ved at preambelen  i brede 

vendinger angir formålet med konvensjonen, vil denne som faktor ofte kunne støtte opp 

omkring en dynamisk tolking av den enkelte bestemmelse. 

 

Samtidig som preambelen kan sette en grense for den dynamiske tolking, når den viser 

til ” felles forståelse” av menneskerettighetene og ved  ”kun” å sikre de rettigheter som 

Verdenserklæringen  av 10 des. 1948 fastslår.  Dette har den følge, at EMKs 

rettighetskatalog er begrenset.123  

 

Det er også anført, at følgende ordlyd i preambelen kan medvirke til en legitimering av 

en dynamisk tolking av konvensjonen. Som Prebensen sier det: ” one of the methods by 

which the aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights 

and fundamental freedoms”. 124

 

Ordet “further” er oversatt til “ videreføre” i den norske oversettelse. Rettighetene skal i 

følge preambelen ”opprettholdes og videreføres”. Den danske oversettelse av ”further” 

 
120 Lorenzen m. fl.,  s.72.  
121 Kjeldsen m. fl.mot Danmark, 7.des. 1976, para. 53. Saken gjaldt tilleggsprotokoll 1 art. 2 vedr. retten 

til utdanning. Domstolen fastslo at P1 art.2 ikke forhindrer at statene gjennom undervisning og utdannelse 

formidler informasjon eller kunnskap som direkte eller indirekte er av religiøs eller filosofisk art, para. 

49-54. 
122 Soering-saken, para.87 
123 Prebensen, s. 1123. 
124  Prebensen, s.1125. 
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er ordet ” udvikle”. En ”videreføring” av rettighetene vil ofte innebære, at disse utvikles 

underveis. Rettighetene kan ses som standarder, som endres med samfunnsutviklingen. 

  

Et annet begrep fra preambelen, som har hatt stor betydning i flere av EMDs avgjørelser 

og hvor EMD tolket bestemmelsen dynamisk, er preambelens henvisning til 

rettsstatsprinsipper ( ”rule of law”). 125  ” Rule of law” er et grunnleggende formål med 

konvensjonen, slik det kommer frem i EMKs preambel. Ved at dynamisk tolking er et 

utslag av effektivitetsprinsippet , som igjen er et utslag av formålstolking, vil EMDs 

dynamiske tolking legitimes ved å vise til formål som ” rule of law”. 

 

Rettssikkerhetsprinsippet ” rule of law” beskrives som:  ” individets kontakt med staten 

og medborgere skal være reguleret af  tilgængelige retsregler, og reglenes nærmere 

innhold skal fastlægges av uafhængige domstole”.126

   

Domstolen har i en rekke avgjørelser utledet konvensjonsmessige forpliktelser for 

statene, som bygger på prinsippet ” rule of law” . At en rett til domstolsprøvelse  

(”access to court”) er innfortolket i art. 6 i EMK bygger bla. på rettsstatsprinsippet  

(”rule of law”). Golder mot Storbritania er en av de avgjørelser, hvor EMD har tolket 

EMK dynamisk ved å vise til ” rule of law” i preambelen.  

 

3.3.2 Golder mot Storbritannia 

 

Saken Golder mot Storbritannia gjaldt  spørsmålet om adgang til domstolene (”access to 

court”) etter art. 6(1) i EMK. Konvensjonen har ingen uttrykkelig regel om, at enhver 

har rett til å få sin sak innbrakt for en domstol. 

 

Ordlyden i EMK art.6 (1), som verner om retten til rettferdig rettergang ( ”fair trial”), 

trekker i retning av at bestemmelsen kun gjelder saker som verserer for domstolene, og 

ikke sikrer retten til å få adgang til en domstol.127  

 
125 Golder, para.34. 
126 Rehof og  Trier, s. 126.   
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I dommen innfortolket domstolen en rett til domstolsprøvelse ( ”access to court”) i art. 

6(1) i EMK. Saken trekkes frem som den avgjørelse, som slo fast retten til ”adgang til 

domstolene” (” access to court”), samtidig som saken blir nevnt som et eksempel på 

domstolens dynamiske tolkning av konvensjonen128 . 

 

Det er verdt å merke seg, at dommen ble avsagt tre år før EMD første gang uttalte at 

EMK er et  ”living instrument” og skal tolkes i lys av ” the day-conditions”.129  

Bernhardt har uttalt i forbindelse med dommen : ” This judgment neither describes the 

Convention as a ” living instrument” nor does it invoke any evolutive interpretation . 

Rather, it deduces the broader interpretation from the object and purpose of the 

Convention”.130

     

Det sentrale spørsmål i Golder-saken gjaldt spørsmålet om fangen Golder var hindret 

retten til adgang til domstolene  (” access to court”), ved at myndighetene avviste hans 

søknad om å konsultere advokat i forbindelse med en sivil sak om ærekrenkelse mot en 

fangevokter.  

 

Preambelen med dens henvisning til ” rule of law”  hadde spesiell stor betydning for 

tolkingsresultatet i Golder-saken. I dommen viste EMD til Wien-konvensjonen art.31 

(2) omkring preambelens betydning ved tolkingen av konvensjonen og siterte følgende 

fra preambelens innhold: 

 

” Being resolved, as the Governments of European countries which like-minded and 

have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to 

 
127 Art. 6(1) første setning bestemmer: ”For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en 

straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en 

uavhengig og upratisk domstol opprettet ved lov” 
128  Møse,  s.313. 
129 Tyrer-saken, para. 31. 
130 Berhardt, Evolutive Treaty Interpretation s.18  
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take the first steps for the collective enforcement of certain Rights stated in the 

Universal Declaration”. 131

 

Hensikten med å sitere preambelen var å understreke den felles oppfatning som i følge 

EMD rå det  blant konvensjonsstatene også når det gjelder ” access to court”. 

Domstolen understreket betydningen av ” rule of law” og konvensjonsstatenes  

overbevisning av viktigheten av dette prinsipp ved håndhevelsen av 

menneskerettighetene erklært i FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene.132   

.  

Det kan kort nevnes, at det var dissens (9-3) i dommen. Det er lite tvil om, hva den 

dissentente dommer, Gerald Fitzmaurice, mente om flertallets tolkingsresultat, da han 

uttalte:  ” This is no doubt a serious deficiency that ought to be put right. But it is a task 

for the contracting States to accomplish, and for the Court to refer to them, not seek to 

carry out itself”.133  

 

3.3.3. Oppsummering av 3.3  

 

At preambelen er en faktor, som har stor betydning ved tolkingen av konvensjonen, 

kommer frem både i EMDs praksis og i rettsteorien. Med sine brede vendinger om 

formålet med EMK, vil preambelen medvirke til å legitimere EMDs dynamiske 

tolkingsstil. Preambelen vil samtidig begrense denne tolkingsstil, når det gjelder 

rettigheter som ikke er inkludert i Verdenserklæringen, eller når det ikke foreligger en 

felles forståelse av rettigheten blant konvensjonsstatene.  

 

3.4 Rettspraksis som faktor 

 

Hvordan kan faktoren rettspraksis støtte opp om en dynamisk tolking av EMK?  

 
131 Golder-saken,  para. 34. 
132 Golder-saken,  para. 34 i.f. 
133 Golder-saken,  para.48. 
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Praksis viser hvordan konvensjonens vage begreper og standarder fastsettes. Den 

dynamiske tolking av inneværende dom, vil legges til grunn i en etterfølgende sak 

innenfor samme rettsområde. 

 

I Goodwin mot Storbritannia, hvor Domstolen tolket art.8(1) dynamisk, er det nå slått 

fast at statene er forpliktet til også rettslig å anerkjenne et kjønnsskifte. Ved senere saker 

for EMD om transseksuelles rettigheter i forbindelse med kjønnskifte vil Domstolen 

legge til grunn samme tolkningsresultat som i Goodwin-saken.134

 

Tolkingsprinsipper og ”læresetninger” som utvikles gjennom EMDs praksis, vil i neste 

omgang kunne medvirke til å støtte opp om et dynamisk tolkingsresultatet i fremtidige  

saker. Rettspraksis kan samtidig begrense den dynamiske tolking ved at domstolen 

legger vekt på tidligere avgjørelser og nødig fraviker disse.135  

  

3.4.1 Rettspraksis som støttet opp om en dynamisk tolking 

 

Tyrer mot Storbritannia er først og fremst  kjent for, at det var i denne sak Domstolen 

første gang slo fast at konvensjonen er et ”levende instrument” som må tolkes ”i lys av 

samfunnsutviklingen”. EMD har i flere senere avgjørelser, hvor Domstolen har lagt det 

dynamiske tolkingsprinsipp til grunn, vist til Tyrer-saken og doktrinen om dynamisk 

tolking av EMK.  

 

Når domstolen tolker en bestemmelse dynamisk og samtidig viser til tidligere 

avgjørelser, vil dette medvirke til å legitimere det tolkingsresultat, som domstolen er 

kommet frem til i den nåværende sak. 

 

I  Marckx mot Belgia viste EMD til doktrinen om dynamisk tolking. Domstolen uttalte: 

”The Court recalls that this Convention must be interpreted in the light of present-day 

conditions”( Tyrer judgment of 25 April 1978)”.136 Denne avgjørelse innebar at art. 8 

 
134 Se avsnitt 2.3 
135 Merrills, s.12-14.   
136 Marckx-saken, para. 41. Avsnitt 3.6.2.1. 
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(1), som verner retten til familieliv, ble tolket dynamisk ved å tillegge staten positive 

forpliktelser ved å endre lovgivningen for å gjøre det mulig ” to lead to a normal 

life”.137   

 

Også i Airey-dommen, hvor tolkingsresultatet innebar positive forpliktelser for staten, 

viste EMD til uttalelsen fra Tyrer-saken ved å referere til Marckx-saken. Dette ble gjort 

på denne måten:  ” The Court is aware that the further realisation of sosial and economic 

rights is largely dependent on the situation- notably financial-reigning in the State in 

question. On the other hand, the Convention must be interpreted in the light of present-

day conditions ( above-mentioned Marckx judgment)”. 138

 

I  Artico mot Italia viste EMD til Airey-saken, hvor en dynamisk tolking av art.6(1)” 

om “adgang til domstolene” ( “acces to court”) innebar positive forpliktelser for statene. 

EMD uttalte: ” The Court recalls that the Convention is intended to guarantee not rights 

that are theoretical or illusory bur rights that are practical and effective ( see the Airey 

judgment of 9 October 1979)”.139  

 

Det er flere eksempler: I dommen Colas Est SA mot Frankrike140 viste Domstolen til 

avgjørelsen Comingersoll SA mot Portugal141, hvor EMD hadde tolket art. 8(1) om 

”retten til respekt for sitt hjem” dynamisk ved å tolke ”hjem” utvidende til også å 

inkludere selskapers kontorer i begrepet ”hjem”.  

 

Domstolen innleder dommens para. 41 med å vise til doktrinen om dynamisk tolking av 

EMK, og viser i denne sammenheng til Cossey-dommen. Deretter uttalte EMD: 

 
137 Marckx-saken, para. 31. 
138 Airey-saken,  para. 26. 
139 Artico-saken,  para. 33. 
140 Colas Est SA mot Frankrike, dom av 16. april 2002. Saken sentrale spørsmål gjaldt om selskaps 

kontorer kunne se som ”hjem” etter art.8(1). Franske myndigheter hadde uanmeldt og uten noen form for 

dokumentasjon kommet til kontorene til selskapene å beslaglagt en mengde dokumenter, som skulle 

brukes i en senere rettssak som bevis. 
141 Comingsoll v. Portugal, dom av 6. april 2000. Sakens sentrale spørsmål var gjaldt art. 41, og om denne 

gir rett til erstatning for ikke økonomisk tap, som et selskap selv har vært årsak til.  
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” As regard to the rights secured to companies by the Convention, it should be pointed 

out that the Court has already recognised a company’s right under Art. 41 to 

compensation for non-pecuniary damage” og viser til Comingersoll-sakens §§ 33-35. 

 

 Tiden tilsa i følge EMD en dynamisk tolking av begrepet ”hjem” i art. 8(1), som 

innebar at rettighetene i art. 8(1) ” may be construed as including the right to respect for 

a company’s registrered offices”.142    

 

3.4.2 Rettspraksis som hinder for dynamisk tolking  

 

Det finnes også eksempler på avgjørelser, hvor Domstolen gjennom å vise til tidligere 

praksis begrenset prinsippet om dynamisk tolking. 

 

I Cossey mot Storbritannia var EMD ikke villig til å fravike tidligere avgjørelse, hvilket 

hindret en dynamisk tolking av EMK.143 EMD uttalte: ” the Court is not bound by its 

previous judgment. However, it usually follow and applies its own precedent, such of 

course being in the interests of legal certainly and the orderly development of the 

Convention case law”.144  

 

At Domstolen nødig fraviker tidligere avgjørelser vil være en faktor som vil spille inn, 

når EMD avgjør om den respektive bestemmelse i EMK skal tolkes dynamisk.  

Rettspraksis omkring art. 8(1) om ”retten til respekt for privatliv” i forbindelse med 

kjønnskifte er et eksempel på hvor stor vekt Domstolen legger på tidligere 

tolkingsresultater.145

 

Som nevnt i avsnitt 2.4 ble Domstolens flertall kritisert av mindretallet i Cossey-

dommen for å opprettholde tolkingsresultatet fra Rees-dommen. Kritikken gikk ut på at 

rettstilstanden i EMK ikke var i samsvar med samfunnsutviklingen. Mindretallet i 

Cossey-dommen uttalte: ” “We consider that since 1986 there have been, in the law of 

 
142  Colas Est SA-saken,  para. 41. 
143 Se avsnitt 2.4 
144 Cossey-saken, para. 35. Avsnitt. 2.4.2   
145 Se avsnitt  2.4 
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many of the member States  of the Council of Europe, not “ certain developments” but 

clear developments”.146  

 

Avgjørelsen Wilson, National Union of Journalists mot Storbritannia er et annet 

eksempel på at praksis medvirket til at EMD ikke la til grunn en dynamisk tolking i 

denne saken. Saken gjaldt art. 11(1) om ”retten til å danne fagforeninger” også innebar 

retten til kollektive forhandlinger. EMD viste i denne sak til National Union of Belgian 

Police mot Belgia147 og Swedish Engine Drivers’ Union mot Sverige.148

 

I disse avgjørelser var EMD kommet frem til at art. 11(1) ikke vernet retten til 

kollektive forhandlinger, og EMD opprettholdt tolkingsresultatet i Wilson, the National 

Union of Journalists m.fl. mot Storbritannia. 149

 

Utover at praksis i ovenfor nevnte saker medvirket til at Domstolen var tilbakeholdende 

med å tolke dynamisk, er det viktig å være klar over, at disse saker i tillegg gjaldt 

sensitive sosiale og politiske spørsmål, som ofte vil innebære en tilbakeholdenhet fra 

EMDs side.150     

     

3.4.3 Oppsummering av 3.4 

 

Det er lite tvilsomt at EMD tillegger egen rettspraksis stor vekt i sin rettsanvendelse. 

Som det er fremkommet i dette avsnitt er praksis en faktor, som både vil kunne 

legitimere en dynamisk tolking, samtidig som denne også begrenser den dynamisk 

tolking ved at EMD nødig  fraviker egne prejudikater. Praksis viser dog, at EMD 

fraviker egne avgjørelser, hvis det foreligger ” good reason”. Hensynet til å  ”maintain a 

 
146 dissenting opinion of judges MacDonald and Spielman, para.2. 
147 National Union of Belgia Police mot Belgia, 1975 
148 Swedish Engine Drivers’ Union mot Sverige, 6. feb.1976, avsnitt  3.6.3.1 
149 Wilson, the National Union of Journalists and others  mot Storbritannia, 2. juli 2002 para. 42, avsnitt  

3.6.3.1.   
150 The Dynamics of the Protection of  Human Rights in Europe. Essays in Honour of Henry G. 

Schermers. Volume III,  “ The Fundamental Freedom of the European Court of Human Rights” by 

Matthijs de Blois s. 57.  Se  Wilson, the National Union of Journalists m. fl. mot Storbritannia,  para. 44.    
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dynamic and evolutive approach” kan ses som en ”good reason” til å fravike tidligere 

avgjørelser.151

 

3.5 Felleseuropeisk konsensus 

3.5.1 Felleseuropeisk  konsensus som faktor 

 

Rudolf Bernhardt har uttalt: ” Human rights treaties in particular intend an effective and 

not only theoretical protection of the individual, and this aim can only be reached if the 

interpretation takes account of changing conditions in State and society”.152  

 

Har det utviklet seg tilstrekkelig grad av felleseuropeisk konsensus med hensyn til 

reguleringen på rettsområdet, som foreligger til bedømmelse, viser praksis fra EMD, at 

domstolen ofte viser til denne faktor, når den tolker bestemmelsen dynamisk . 153   

 

Dette betyr, at prinsippet om dynamisk tolking også bygger på demokrati-hensynet, ved 

å legge til grunn samfunnsutviklingen ved tolkingen av EMK. Forståelsen av 

rettighetene skal endres i takt med opinionsklimaet i samfunnet.154 Ved at det 

dynamiske tolkingsprinsipp legger til grunn samfunnsutviklingen er dette prinsipp også 

omtalt som det sosiologiske tolkingsprinsipp.155  

 

Hvor stor betydning har så felleseuropeisk konsensus når domstolen avgjør, om det er 

grunnlag for å tolke bestemmelsen dynamisk i den verserende sak? 

 

For å kunne ta stilling til om det foreligger felleseuropeisk konsensus på det område 

som foreligger til bedømmelse, undersøker EMD om det er skjedd endringer i 

rettsoppfatningen i medlemslandene, som gir grunnlag for å fastslå at det foreligger 

 
151 Goodwin-saken, para. 74. 
152 Bernhardt, Evolutive Treaty Interpretation, s.23. 
153 P.van Dijk og G.J.H. van Hoof, s. 78. 
154  Constance Greve, s. 466. 
155 Matthijs de Blois, s.57. 
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konsensus.156  Det er m.a.o først og fremst den europeiske konsensus som legges til 

grunn. Dette betyr likevel ikke, at rettsutviklingen utenfor Europa er uten interesse for 

Domstolen. I Goodwin-dommen viste EMD til rettsutviklingen i Australia og New 

Zealand i forbindelse med kjønnskifteoperasjoner og giftemål. 157   

 

Også andre tilsynsorganers (innenfor menneskerettighetene) rettsoppfatning blir tillagt 

vekt. Det må samtidig understrekes, at det ikke kreves at alle medlemsland har nådd 

samme nivå på beskyttelsen, for å kunne fastslå konsensus på området. Finner 

domstolen en markert endring i rettsoppfatningen blant majoriteten av medlemslandene, 

vil skjønnsmarginen bli mindre, og resultatet kan dermed lettere bli krenkelse av 

bestemmelsen.158  

 

I Sigur A. Sigurjonsson mot Island, viste EMD til  ” a large number of domestic system 

contain safeguards which, in one way or another, guarantee the negative aspect of the 

freedom of association, that is the freedom not to join or to withdraw from the 

association”. 159  

 

Endringer i rettsoppfatningen i de fleste konvensjonsstater samt internasjonale 

rettskilder, innebar at EMD kunne fastslå at det forelå en internasjonal konsensus om 

spørsmålet omkring frivillig medlemskap i en fagforening. Domstolen tolket dermed 

art. 11(1) dynamisk, og kom frem til at den likeledes innebærer negativ foreningsfrihet.  

 

I Soering mot Storbritannia uttalte EMD: “ Present day attitudes in the Contracting 

States to capital punishment are relevant for the assessment whether the acceptable 

threshold of suffering or degradation has been exceeded”.160Saken gjaldt art. 2 om 

”retten til liv” og  art. 3 om forbud mot tortur. 

 

 

 
156 Lorenzen med fl.  s.46. 
157 Goodwin-saken,  para. 84. 
158 Marckx-saken, para. 41. 
159 Sigur A. Sigurjonsson –saken, para. 35. Avsnitt  3.6.2.2.  
160 Soering-dommen, para. 104. Avsnitt 3.5.3 om saken. 
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Der det ikke eksisterer noen  felles europeisk rettsoppfatning, har det ofte talt mot å 

tolke  bestemmelsen dynamisk. Petrovic-saken er et eksempel på, at det ikke eksisterte 

noen felles europeisk rettsoppfatning med hensyn til adgang til økonomisk hjelp fra det 

offentlige under omsorgspermisjon.  Det lå derfor innenfor statens skjønnsmargin i 

diskrimineringsforbudet i art.14 i EMK, å beslutte om fedre skulle ha adgang til en 

støtte på linje med mødrene. 161

 

Som det kommer frem av rettspraksis, er det viktig for Domstolen å vise til, at det 

foreligger felleseuropeisk konsensus på området, når den tolker EMK dynamisk. Dette 

vil bidra til å kunne legitimere Domstolens tolkingsresultatet. 

 

Dynamiske tolkingsresultater som styrker rettighetene, men samtidig avviker fra en 

felles rettsoppfatning, kan lett oppfattes som en kompetanseoverskridelse fra 

domstolens side av konvensjonsstatene. Kritikere vil dermed hevde, at EMD har 

opptrådt som et lovgivende organ. Dette kan igjen svekke tilliten til Domstolen og 

dermed dens autoritet som EMKs tilsynsorgan.162

 

3.5.2 Praksis hvor europeisk konsensus støttet opp om en dynamisk tolking 

3.5.2.1 Tyrer mot Storbritannia  

 

Da EMD for første gang i sin rettsanvendelse uttalte at EMK må tolkes i lys av 

samfunnsutviklingen, viste EMD til faktoren felleseuropeisk konsensus.  

I Tyrer-saken uttalte EMD:” In the case now before it the Court cannot but be 

influenced by the development and commonly accepted standards in the penal policy of 

the member States of the Council of Europe in this field”.163    

 

 
161 Petrovic mot Østerrike, 27.mars 1998, para. 37. Klager søkte om omsorgspermisjon  i forbindelse med 

datterens fødsel, men fikk avslag fordi bare mødre var berettiget til støtte. Spørsmålet var da om 

forskjellsbehandlingen på grunnlag av kjønn krenket art. 14 sammenholdt med art. 8(1) om retten til 

familieliv.   
162 avsnitt 4.2.  
163 Tyrer-saken, para. 31. 
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Konvensjonen måtte tolkes i lys av dagens forhold, herunder den strafferettslige 

utviklingen innenfor medlemslandene. Domstolen ser seg tydeligvis i mange tilfelle 

”forpliktet” til å følge med utviklingen innenfor de forskjellige rettsområder, når den 

tolker en bestemmelse i konvensjonen.  

 

I EMDs vurdering om art.3 var krenket, var det ikke avgjørende at øyboerne ikke hadde 

noe imot kroppslig straff. Det som derimot ble tillagt vekt, var hvilken holdning 

majoriteten av konvensjonsstatene hadde til denne type avstraffelse.  

”In this connection, it is noteworthy that, in the great majority of the member of States 

of the Council, judicial corporal punishment is not, it appears, used and, indeed, in some 

of them, has never existed in modern times”.164  

 

At felleseuropeisk konsensus var en avgjørende faktor for den dynamiske tolkingsstil, 

som EMD la til grunn i i Tyrer-saken er lite tvilsomt. Det er tydelig, at Domstolen i sin 

argumentasjon følte seg på trygg grunn, da de fleste konvensjonsstaters lovgivning 

innenfor rettsområdet var i samsvar med tolkingsresultatet. I denne sak kommer det 

tydelig frem, at prinsippet også hviler på et demokratisk utgangspunkt, ved at art. 3 

tolkes utefra opinionsklimaet i samfunnet.   

 

3.5.2.2 Dudgeon v. United Kingdom 

 

”Retten til respekt for privatliv”, som vernes av art. 8, innbefatter beskyttelse av 

seksuallivet. Prejudikatet vedr. saker om kriminalisering av homofili er Dudgeon-saken, 

hvor samme metode som i Tyrer-saken ble anvendt. 165

 

Dudgeon var homofil og bodde i Nord-Irland, hvor frivillig homofili mellom voksne 

menn var forbudt i følge loven. I forbindelse med en husundersøkelse hos klager hadde 

politiet beslaglagt bøker omkring homofili, samtidig som klager var avhørt om sitt 

sexliv i mange timer av politiet. 

 

 
164 Tyrer-saken, para.38. 
165 Dudgeon mot Storbritannia, 22.okt. 1981 
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Inngrepet var i samsvar med lov og ivaretok legitime formål, nemlig beskyttelse av 

moral og hensynet til andres rettigheter jfr. art.8(2). Det sentrale spørsmål i saken var, 

om det var  ”nødvendig i et demokratisk samfunn” jfr. art.8(2). 

 

Når det gjelder felleseuropeisk konsensus på gjeldende område uttalte EMD:  

” In practice there is legislation on the matter in all the member States of the Counsil of 

Europe, but what distinguishes the law in Northern Ireland from that existing in the 

great majority of the member States is that it prohibits generally gross indecency 

between males and buggery whatever the circumstances”.166  

 

I denne uttalelse kommer det frem likheter og ulikheter mellom konvensjonsstatenes 

rettsoppfatning omkring frivillig homofili hos voksne menn. Det generelle straffebud i 

Irland mot homofili skilte seg fra de fleste andre konvensjonsstater. Myndighetene 

kunne gi strafferegler om homofili for å beskytte sårbare grupper mot utnyttelse, men 

det var ikke ”nødvendig” med et generelt straffebud mot homofili.  Det forelå dermed 

krenkelse av art.8(1)  ”om retten til respekt for privatliv”.167

 

Større toleranse og kunnskap om homofili, samtidig som homofili var avkriminalisert i 

mange av konvensjonsstatene, innebar i følge domstolen et behov for en rettsutvikling 

innenfor området . Betydningen av en felleseuropeisk konsensus i forbindelse med en 

dynamisk tolking av art.8(1) kommer tydelig frem i dommen. ”The Court cannot 

overlook the marked changes which have occurred in this regard in the domestic law of 

the member States”.168  

 

3.5.3 Felleseuropeisk konsensus og dens begrensning   

 

Som fremkommet viser rettspraksis ofte, at dersom samfunnsforholdene ikke har endret 

seg, er EMD mer tilbakeholdende med å endre en etablert tolkning av EMK.169 Praksis 

 
166 Dudgeon-saken, para. 49. 
167 Dudgeon-saken,para.62. 
168 Dudgeon-saken, para. 60.  
169  Se Cossey-saken og  Petrovic-saken i avsnitt 2.3 og 3.5.1. 
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viser samtidig, at det går en grense for hvor langt, det kan tolkes dynamisk under 

henvisning til tidens oppfatning, selv om formålet peker i samme retning.      

Hva har vært domstolens begrunnelse for denne tilbakeholdenhet i disse saker? 

 

I Johnston mot Irland var EMD ikke villig til å innfortolke en rett til skillsmisse i art. 

12, selv om de fleste konvensjonstater hadde nasjonale lover som regulerte retten til å 

skille seg.  Ifølge EMD hindret en klar og tydelig ordlyd samt partenes intensjoner 

Domstolen i å innfortolke en rett til skilsmisse i art.12. 170

 

Uavhengig av felleseuropeisk konsensus og Domstolens egne rettspolitiske ønsker satte 

ordlyden klare grenser for en innfortolkning om rett til å skille seg. 

Var det også en grunn til tilbakeholdenhet, at EMD var klar over, at saken vedrørte et 

kontroversielt spørsmål på familierettens område og dermed overlot staten en 

forholdsvis vid skjønnsmargin?  Som påpekt tidligere viser praksis, at EMD i saker, 

som gjelder sensitive sosiale og politiske spørsmål, ofte vil vise tilbakeholdenhet med å 

tolke bestemmelsen for dynamisk. 171

 

EMDs resonnement i Soering mot Storbritannia  er også et eksempel på, at en 

felleseuropeisk konsensus har sine begrensninger. 172

Soering var en ung tysker, som var tiltalt for å ha myrdet sin kjærestes foreldre i 

hjemmet deres i Virginia i USA. Soering flyktede til England, hvor han senere ble 

arrestert. Amerikanske myndigheter krevde ham utlevert.  

 

Det ble anført prinsipielt at dødsstraff var i strid med EMK art. 2 om ”retten til livet”, 

og viste likeledes til at det var felleseuropeisk konsensus på området. Første setning i 

art.2(1) bestemmer at statene skal beskytte retten til liv ved lov. Annen setning i art.2(1) 

slår derimot fast, at statene er i sin fulle rett til å avsi og effektuere dommer om 

dødsstraff under visse vilkår. 

 

 
170 Johnston-saken, para.52 og para.5. Avsnitt  3.2.3.1. 
171 Wilson, the National Union of Journalists and others v. United Kingdom, para.44. 
172 Soering-saken,  
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I tillegg til bestemmelsens klare ordlyd talte også vedtakelsen av konvensjonens sjette 

tilleggsprotokoll om avskaffelse av dødsstraff, 173 mot å tolke bestemmelsen dynamisk 

ved å forby dødsstraff på generelt grunnlag. 

 

Hadde art.2  ved anvendelse av dynamisk tolking kunne tolkes som forbud mot 

dødsstraff i alminnelighet, hadde det ikke vært nødvendig å vedta en tilleggsprotokoll 

om avskaffelse av dødsstraffen. Konvensjonsstatenes intensjon med tilleggsprotokollen 

var å tilegne seg en ny forpliktelse ved normal prosedyre. 174    

   

3.5.4 Oppsummering av 3.5 

 

Praksis viser at felleseuropeisk konsensus på rettsområdet er en faktor, som uten tvil har 

stor betydning, når EMD legger til grunn en dynamisk tolking. Den er samtidig en av de 

faktorer, som alltid vil bidra til en legitimering av en dynamisk tolkning av 

konvensjonen. En klar og tydelig ordlyd samt partenes intensjoner vil derimot begrense 

betydningen av, at det foreligger felleseuropeisk konsensus på området. Kontroversielle  

og sensitive politiske spørsmål kan likeledes tilsi, at Domstolen er tilbakeholdende med 

å tolke dynamisk selv om det foreligger felleseuropeisk konsensus på rettsområdet.  

 

3.6 Anden folkerett 

3.6.1 Anden folkerett som faktor 

 

Kan andre internasjonale konvensjoner spille inn som en legitimering, når EMD tolker  

EMK dynamisk? 

 

Wien-konvensjonen art.31(3) c lyder: “There shall be taken into account, together with 

the context: any relevant rules of international law applicable in the relations between 

the parties”. 

 
173 Protokoll nr. 6 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende 

friheter, om avskaffelse av dødsstraffen. 
174 Soering-saken,  para. 103. 
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Bestemmelsen innebærer at enhver relevant folkerettslig regel, som er anvendelig i 

forholdet mellom partene, skal tas i betraktning under konteksten. Hensynet til harmoni  

tilsier også at andre relevante folkerettslige avtaler trekkes inn ved tolkingen av 

EMK.175

 

I Al-Adsani mot Storbritannia understrekte EMD viktigheten av å trekke andre  

internasjonale konvensjoner inn ved tolkingen av EMK og uttalte: ” The Convention, 

including Art. 6 cannot be interpreted in a vacuum. The Court must be mindful of the 

Convention’s special character as a human rights treaty, and it must also take the 

relevant rules of the internasjonal law into account”.176

 

Når det gjelder andre menneskerettighetskonvensjoners betydning for tolkningen av 

EMK, er samtlige kommet til senere.177 Dette kan likevel ikke være noe avgjørende 

argument mot å legge vekt på  menneskerettighetskonvensjoner ved tolkningen av 

EMK.  Den utviklingen disse  konvensjoner representerer på 

menneskerettighetsområdet er nettopp et argument for å legge disse til grunn ved 

tolkningen av EMK  for å effektivisere EMKs formål. EMK skal som nevnt tolkes i lys 

av ” present day conditions”. Den beste dokumentasjon for en internasjonal utvikling og 

praksis er nettopp statenes atferd, som den har kommet til uttrykk i internasjonale 

avtaler.178

 

At senere tilkomne konvensjoner har betydning ved tolkningen av EMK viser EMDs 

uttalelse i saken Autronic mot Sveis, hvor EMD uttalte: ” The Court observes that later 

developments can be taken into account in so far as they can contribute to a proper 

 
175  Aall, s. 28. 
176 AL-Adsani mot Storbritannia, 21. nov. 2001, para. 55. Saken gjaldt spørsmål om art. 3 om forbud mot 

tortur og art. 6 om retten til adgang til domstolene. Klager var torturert kuwaitiske myndigheter. Art. 3 

kunne bare ha eksterritorielle virkning hvis det var årsakssammenheng mellom britiske myndigheters 

handling eller unnlatelse og selve krenkelsen.  Se Emberlands artikkel om ” Det eksterritorielle vernet i 

EMK art. 3- en oppdatering”.  
177 FNs Verdenserklæring er eldre enn EMK. Erklæringen er ikke rettslig bindende, men ses på som en 

politisk forpliktende erklæring. Aall, s. 30.  
178 Rehof og  Trier, s. 117-118. 
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understanding and interpretation of the relevant rules”.179 I denne sak trakk EMD Den 

Internasjonale Konvensjon om Telekommunikasjon inn ved tolkningen av art. 10 i 

EMK om ytringsfriheten. 180

 

3.6.2 Praksis hvor andre konvensjoner støttet opp om en dynamisk tolking 

3.6.2.1 Marckx mot Belgia 

 

Marckx -saken gjaldt art. 8 i EMK om ”retten til respekt for sitt familieliv”. Saken 

omhandlet en styrkning av rettsstillingen for barn født utenfor ekteskap. Denne kjente 

prinsippsak  belyser utviklingen i vurderingen av barn født utenfor ekteskap, og er en av 

de avgjørelser som ofte trekkers frem i forbindelse med EMDs dynamiske tolking 

utover Tyrer-saken. Dommen innebærer at staten som utgangspunkt ikke må sondre 

mellom barn født i og barn født utenfor ekteskap, når det gjelder juridiske rettigheter. 181  

 

Klagerne i saken var Alexandra Marckx og hennes datter Paula, som var født utenfor 

ekteskap. Etter belgisk lovgivning var det nødvendig å ta skritt for å få fastslått 

familieforholdet mellom dem.  

 

I utgangspunktet er konvensjonsstatens forpliktelser i relasjon til ” family life” 

overveiende negative. Dette innebærer, at konvensjonsstaten først og fremst skal 

unnlate inngrep, som hindrer familien å ha kontakt med hverandre.182  Det kan dog etter 

praksis også bestå positive forpliktelser for konvensjonsstaten for å garantere retten til 

et normalt familieliv. 

 

 
179 Autronic AG mot Sveis, 22. mai 1990, para. 62. Saken gjaldt art. 10 om ytringsfriheten vedr. retten til 

å motta informasjon.      
180 Den Internasjonale konvensjon om Telekommunikasjon 
181 Para. 41. 
182 Johansen mot Norge, 7. august 1996, Krenkelse av art. 8(1) om ”retten til respekt til familieliv”, ved at 

manglende kontakt med barn ved omsorgsovertakelse hindret tilbakeføring til mor . 
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I dommen uttalte EMD: ” the domestic legal system must act in a manner calculated to 

allow those concerned to lead a normal family life”.183 Dette innebar at belgiske 

myndigheter måtte endre arverettsreglene så de ikke lengre skilte mellom barn født i og 

utenfor ekteskap. EMD kom frem til at art.14 i EMK om forbud mot diskriminering 

sammenholdt med art.8(1) var krenket i forhold til begge klagerne. 

 

En av de faktorer som Domstolen trakk inn ved den dynamiske tolking av art. 8(1) var 

andre konvensjoner. EMD viste først til en felleseuropeisk konsensus på rettsområdet. I 

følge EMD har majoriteten av konvensjonsstatene utviklet og stadig utvikler sammen 

med relevante internasjonale instrumenter full juridisk anerkjennelse av maksimen ” 

mater semper certa est” (”mor er alltid sikker”)184.    

 

I saken trekk EMD  The European Convention on the Legal Status of children born out 

of Wedlock av 15. okt. 1975. Denne konvensjon blir i denne sak tillagt vekt ved 

tolkningen av art. 8(1) og bidro dermed til legitimeringen av den dynamiske tolking av 

art.8(1). Det var i følge EMD ikke avgjørende for konvensjonens betydning at kun få 

stater på det daværende tidspunkt på daværende tidspunkt hadde ratifisert The European 

Convention on the Legal Status of Children born out of Wedlock.185

 

3.6.2.2. Sigurdur A. Sigurjonsson mot Island 

 

I dommen Sigurdur A. Sigurjonsson kommer en prinsipiell avklaring om den negative 

foreningsfrihet er omfattet av art.11(1) i EMK? 186

 

Saken illustrerer hvordan andre internasjonale konvensjoner  blir trukket inn ved 

tolkningen , og bidrar til å støtte opp om en dynamisk tolkning av EMK ved å inkludere 

den negative fagforeningfrihet i art.11(1). 187  I tidligere avgjørelser hadde EMD vært 

 
183 Marckx-saken, para. 31. 
184 Para. 41 . 
185 Marckx-dommen, para.41. 
186 Art. 11(1) bestemmer: ” Enhver har rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger og til frihet til forening 

med andre, herunder rett til å danne og slutte seg til fagforeninger for å verne sine interesser ”. 
187 Para 35 . 
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mer tilbakeholdende til å innfortolke en negativ foreningsfrihet på lik linje med den 

positive foreningsfrihet i art.11(1).188   

 

Sigurjonsson var drosjesjåfør. I følge islandsk lov skulle man være medlem av 

drosjeforeningen Frami for å kunne kjøre drosje. Sigurjonsson nektet å bli medlem og 

fikk dermed inndratt kjøretillatelsen.  

 

Det sentrale spørsmål i saken var om den negative foreningsfriheten, retten til ikke å 

være medlem, var vernet av art.11(1) i EMK? 

Avgjørende for tolkingsresultatet var andre internasjonale erklæringer og traktater 

innenfor menneskerettighetsområdet, som støttet opp om den negative foreningsfrihet.  

 

EMD trakk først inn Verdenserklæringens art. 20(2) ved tolkningen av EMK art.11(1) 

.189 Det følger uttrykkelig av V art.20(2), at ingen kan tvinges til å tilhøre en forening. ” 

No one may be compelled to belong to an associatio”. I tillegg til V art.20(2) viste EMD 

til den  rettsutviklingen som har foregått på det internasjonale plan ved de mange 

inngåtte avtaler på området. ” A growing measure of common ground has emerged in 

this area at the international level”190. 

 

EMD viste deretter til Community Charter of the Fundamental Social Rights of 

Workers, art. 11(2) som bestemmer: “ that every employer and every worker shall have 

the freedom to join or not to join professional organisations or trade unions without any 

personal or occupational damage being thereby suffered by them”191. Som det kommer 

frem av art. 11(2) er den negative foreningsfrihet også vernet i denne traktat.   

 

 
188 Young, James og Webster mot Storbritannia, 13. august 1981. Klagerne, som var ansatt ved 

jernbanene, ble oppsagt fordi de nektet å slutte seg til fagforeningene de hørte til. Grunnlaget for 

foreningsplikten var en avtale mellom fagforeningene og arbeidsgiveren. Art. 11(1) var krenket    
189 Opsahl, s.5. For ordens skyld presiseres det, at Verdenserklæringen ikke er en konvensjon, men en 

politisk forpliktende erklæring. Selv om Verdenserklæringen dermed ikke er rettslig bindende, er det lite 

tvilsomt at den har stor tyngde innenfor tolkingen av menneskerettighetskonvensjoner 
190 Para. 35. 
191 Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, av 9. des. 1989. 
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I tillegg til ovenstående traktater trakk EMD inn ILO- konvensjonen nr. 87 om 

foreningsfrihet og vern av organisasjonsfriheten og ILO- konvensjonen nr. 98 om 

gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive 

forhandlinger. Prinsippene i disse to ILO- konvensjoner støttet også i følge EMD opp 

om den negative foreningsfrihet.192

 

Etter å ha tolket de andre nevnte internasjonale traktater uttalte EMD : ” In this 

connection, it should be recalled that the Convention is a living instrument which must 

be interpreted in the light of present-day conditions”193.    

EMD kom deretter frem til at art. 11 ”must be viewed as encompassing a negative right 

of association”.194   

 

3.6.3 Praksis hvor andre konvensjoner hindret en dynamisk tolking 

3.6.3.1 The Swedish Engine Drivers’ Union mot Sweden 

 

Saken svenske lokomotivføreres fagforbund mot Sverige gjaldt art. 11(1) om  ”retten til 

foreningsfriheten”. Det sentrale spørsmål i denne saken var, om kollektive forhandlinger 

var omfattet av foreningsfriheten i art. 11(1) i EMK. 195  

 

Den svenske stat hadde nektet å inngå en kollektiv overenskomst med klagerne , 

lokomotivførernes fagforbund, til tross for at staten sluttet slike avtaler med de store 

arbeidstakerorganisasjoner. EMD fastslo først grunnprinsippet om at organisasjonene 

må ha en rett til å bli hørt, mens staten har valgfrihet med hensyn til midlene. Det var 

svensk politikk å begrense antall tariffavtaler. Konklusjonen ble at art. 11(1) ikke gir 

fagforeninger rett til å slutte tariffavtale.196   

 

 
192 Para. 35. 
193 Para. 35. 
194 Para. 35. 
195 The Swedish Engine Drivers’s Union mot Sverige.   
196 para. 35-43. 
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Ved tolkingen av art. 11(1) trakk Domstolen inn Den europeiske sosialpakten av 1961, 

art. 6(2).197 Den europeiske sosialpakten innebar ingen rett til kollektive forhandlinger i 

følge EMD, som uttalte: ” The prudence of the wording of article 6 para. 2 demonstrates 

that the Charter does not provide for a real right to have such agreement concluded”.198 

Den europeiske sosialpakten begrenset dermed en dynamisk tolking av art.11(1) i EMK, 

som innebar at EMD ikke var villig til å innfortolke en rett til kollektive forhandlinger i 

bestemmelsen.    

 

 

Rehof og Trier har reist det spørsmål om denne sak er i full overensstemmelse med 

ILO-retten, som i følge disse to, tilsier at art.11 tolkes dynamisk ved å innfortolke en 

rett til kollektive forhandlinger.199

 

Aall er også kritisk til anvendelsen av Den europeiske sosialpakten ved tolkingen av art. 

11(1) i EMK. I følge Aall er de sosiale rettigheter, som reguleres i pakten av 1961 vidt 

forskjellige i sin juridiske karakter fra de sivile og politiske rettigheter i EMK. 

Forskjellen ligger bla.i, at rettighetene i pakten fra 1961, ikke går like langt i å forplikte 

staten, som rettighetene i konvensjonen. Dette innebærer i følge Aall, at Den europeiske 

sosial pakt fra 1961 vil ha begrenset vekt som tolkingsfaktor.200   

 

Tolkingsresultatet fra svenske lokomotivførers fagforbund mot Sverige ble opprettholdt 

i Wilson m.fl. mot Storbritannia.201  En av grunnene ( utover andre internasjonale 

konvensjoner samt dommen fra svenske lokomotivføreres fagforbund) til å opprettholde 

tolkingsresultatet fra den tidligere 26-årige gamle dommen var også i følge EMD, at 

denne saken omhandlet et sensitivt politisk spørsmål, som tilsa at konvensjonsstaten 

hadde en vid skjønnsmargin, jfr. art.11(2).  

 

 
197 Den europeiske sosialpakten av 18. okt. 1961. 
198  para. 39. 
199 Rehof og Trier, s.399. 
200  Aaal, s.30. 
201 Wilson, the National Union of Journalists mot Storbritannia.  
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EMD uttalte: ” In view of the sentive character of the social and political issues 

involved in achieving a proper balance between the competing interests and the wide 

degree of divergence between the domestic systems in this field, the Contracting States 

enjoy a wide margin of appreciation as to how trade union freedom may be secured”.202    

 

Etter å ha lest disse to dommer vedr. art. 11(1) og om ”retten til kollektiv forhandling” 

er det lett å sitte tilbake med det inntrykk, at hovedbegrunnelsen for tolkingsresultatet 

fra dommen i 1976 var en tolking av Den europeiske sosialpakt fra 1961 art. 6(2); mens 

begrunnelsen i 2002 først og fremst var at spørsmålet om fagforeningsrettigheter reiser 

sensitive politiske spørsmål, som innebærer at Domstolen er tilbakeholdende med å 

tolke bestemmelsen dynamisk. 

 

3.6.4 Oppsummering av 3.6 

 

Praksis fra EMD viser at andre internasjonale konvensjoner på 

menneskerettighetsområdet i høy blir grad trukket inn av EMD, når den legger til grunn   

en dynamisk tolkning av konvensjonen. Disse konvensjoner tillegges ofte stor vekt, ved 

at de er med på å kaste lys over utviklingen innenfor menneskerettighetsområdet. 

Samtidig som hensynet til harmoni tilsier at andre konvensjoner på området trekkes inn 

ved tolkingen av EMK. 

 

De relevante internasjonale konvensjoner vil dermed bidra til legitimeringen av den 

dynamiske tolkning av EMK. Dette virker naturlig, idet EMK har vært lagt til grunn for 

mange av de senere tilkomne konvensjoner innenfor menneskerettighetsområdet.  

Rettspraksis viser også, at andre internasjonale konvensjoner har medvirket til at 

Domstolen ikke la til grunn en dynamisk tolking av EMK, ved at disse har talt mot en 

dynamisk tolking av bestemmelsen i EMK.  

 
202  para. 44. 
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4  Avslutning 

4.1  Samfunnsutvikling  og  ” evolution downwards”  

 

Søren B. Prebensen reiser spørsmålet: ” A question remains as to whether an evolution 

downward in national standards could justify a more restrictive interpretation by the 

Convention institutions, in the direction of lowering the European level of human rights 

protection acquired over forty years”.203  

 

Avslutningsvis vil spørsmålet om dynamikken også kan innebærer at 

menneskerettighetene svekkes, bli drøftet. Som det vil fremkomme i avsnittet, er dette 

et spørsmål som det er stor uenighet om mellom menneskerettsteoretikere. Det vil 

fortrinnsvis ses på hvilken betydning økningen av internasjonal terror kan ha for 

menneskerettsvernet.  

 

Det er lite tvilsomt, at samfunnsutviklingen i Europa har bidratt til at EMD igjennom sin 

dynamiske tolking av konvensjonen har styrket rettighetene. Som det er kommet frem i 

oppgaven, er felleseuropeisk konsensus på et rettsområde en faktor som har stor 

betydning, når EMD avgjør om bestemmelsen skal tolkes dynamisk.204  

 

Som nevnt innebærer den dynamiske tolkningen, at rettighetene i stor grad kan ses på 

som standarder som tilpasses sin tid. Men utviklingen går ikke i en ubrutt linje.  

”Tilbakeslag” med større vektlegging av effektivitetshensyn i favør av 

konvensjonsstatene kan komme.205

 

Økningen i internasjonal terrorisme har medført, at noen av konvensjonsstatene har 

innført en antiterrorlovgivning, som må sies å medføre en innskrenkning av 

menneskerettighetene. Kan med andre ord internasjonal konsensus på et rettsområde 

 
203 Prebensen, s.1136. 
204  3.5 om internasjonal konsensus.  
205 Høstmælingen, s.89. 
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innebære at EMD ved tolkningen av EMK vil foreta en såkalt ” evolution downwards”? 

206   
 

Den belgiske kommentator, Francois Rigaux, har advart imot anvendelsen av det 

dynamiske tolkingsprinsipp, og påstår at prinsippet nødvendigvis ikke er det beste for å 

sikre fremskritt innenfor menneskerettighetene.207 Som grunnlag for sin skepsis viser 

Rigaux til saken Klass m.fl. mot Vest-Tyskland , og påstår at den dynamiske tolking i 

den saken  bidro til større makt til nasjonale myndigheter enn beskyttelse av individet. 

Saken gjaldt art. 8(1) om ”retten til respekt til privatlivet” i forbindelse med brevåpning 

og telefonavlytting av terrormistenkte. Grunnet terrorfaren tolket EMD lovkravet i 

unntaksbestemmelsen i art.8(2) ganske lempelig.208

 

I saken McVeigh mot Storbritannia la  Kommisjonen (tidligere tilsynsorgan i EMK) i 

strid med tidligere praksis fra EMD209 vekt på økningen av internasjonal terrorisme ved 

tolkningen av art. 5(1) som verner om  ”retten til frihet og sikkerhet” ved å akseptere 

den frihetsberøvelse av visse reisende, som var foretatt i medhold av britisk 

antiterrorlovgivning. 

 

Terrormistenkte, som kom fra Irland, ble holdt i forvaring på en politistasjon i nesten to 

døgn, mens de ble ransaket og forhørt. Politiet tok også fingeravtrykk og fotografi av de 

mistenkte. Deretter ble de løslatt, og de ble aldri tiltalt. De mistenktes hustruer ble heller 

ikke informert om ektefellenes anholdelse, selv om de mistenkte bad politiet informere 

deres familier om forvaringen.210  

 

Denne avgjørelse må ses som en klar svekkelse av ” retten til personlig frihet og 

sikkerhet” og rettssikkerheten. Colin Warrick har uttalt i etterkant av saken McVeigh 

mot Storbritannia og tolkingsdynamikken: ” The Commission’s report in McVeigh 

demonstrates, to the contrary, that there is no ” ratchet” attached to the interpretative 

 
206 Mahoney, s. 66. 
207 Mahoney, s.66 
208 Klass m. fl. mot Federal Republic of Germany, 6. sept. 1978, para 48.    
209 Lawless mot Irland, 7.juli 1961 
210 McVeigh v. United Kingdom, 1982, s.15 
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prosess and that a change in circumstances can justify reducing the protection for the 

individual”. 211

 

I forbindelse med satsningen på forebyggelse av kriminalitet oppnevnte den norske 

Regjeringen et utvalg med mandat til å utrede og fremme forslag til regler om politiets 

bruk av metoder i forebyggende øyemed.212 Tanken er at man skal forebygge 

kriminaliteten ved å fange den opp, før den i det hele tatt er skjedd, ved å gi politiet 

egne prosessuelle hjemler i forebyggende øyemed .213 Forslaget er spesielt begrunnet i 

kampen mot terror og organisert kriminalitet.   

 

Ut fra et menneskerettssynspunkt er det grunn til å være kritisk til de forebyggende 

hjemler, som flertallet i utvalget har foreslått. Disse tvangsmidler må ses som 

integritetskrenkende, og kan føre til at uskyldige personer blir krenket, ved at hjemlene 

”åpner for undersøkelser uten noen form for mistanke”.214

 

 Hjemlene som politiet kan ta i bruk i forebyggende øyemed, vil innebære inngripen i 

”retten til respekt for privatlivet”, jfr. art.8(1) i EMK. Tvangsmidlet romkontroll er uten 

tvil det mest integritetskrenkende og inngripende tvangsmiddel som er foreslått av 

utvalget.   

 

Uansett om forslaget går igjennom eller blir forkastet, viser dette forslag at ikke all 

samfunnsutviklingen nødvendigvis bidrar til en styrkning av menneskerettighetene. 

Forslaget må anses som et drastisk brudd med den norske rettstradisjon og en svekkelse 

av rettssikkerheten. 

 

Drapet på den hollandske filmskaperen Theo van Gogh i november 2004 , som i følge 

politiet er begått av en islamsk fundamentalist, har ført til at innvandringsfiendtlige 

 
211  Warbrick, I denne sak utalte kommisjonen ” The existence of organised terrorism is a feature of 

moderen life whose (sic) emergence since the Convention was drafted cannot be ignored”, para. 157 i 

rapporten.   
212 NOU 2004:6  Mellom effektivitet og personvern. Politimetoder i forebyggende øyemed. 
213 NOU 2004:6 s.18. 
214 NOU 2004: 6 s.19. 
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politikere i landet har fått økt popularitet blant befolkningen. Disse politikere vil nå 

fremme et lovforslag, som innebærer en strengere kontroll med innvandrere i landet, 

 noe som igjen kan innebære en krenkelse av art. 5 i EMK, som verner om den 

”personlige frihet og sikkerhet”. 

 

Den tyske kulturminister har etter drapet på van Gogh krevd at alle prekener i 

muslimske moskeer må skje på tysk. Hensikten er å ha en bedre kontroll med islamske 

grupperinger. 215  

 

Vernet om ytringsfriheten har stått sentralt i forlengelse av drapet på filmskaperen van 

Gogh. Det er både viktig og riktig at Holland og andre konvensjonsstater reagerer i 

forbindelse med drapet, ved også å se dette drap som en provokasjon og krenkelse av 

ytringsfriheten og demokratiet. Det beklagelige er, når konvensjonsstatenes tiltak for å 

hindre terror innebærer at utsatte grupper krenkes  

 

Uheldigvis kan en felleseuropeisk konsensus til bekjempelse av internasjonal terror 

medføre at dynamikken kan innebære en ” evolution downward” ved at EMD tolker 

bestemmelsen snevert eller legger til grunn en relativ vid  ” margin of appreciation” til 

statene.216     

   

I tillegg til samfunnsutviklingen vil også opptak av nye og ikke fullt så 

menneskerettighetsvennlige stater som blir representert i Domstolen kunne true det 

etablerte vernet ved at dynamikken kan medvirke til en svekkelse av 

menneskerettighetene.217

 

Konvensjonsstaten Tyrkias nylige lovforslag av kriminalisering av utroskap oppfattes 

nok av mange som et hån mot menneskevernet ved manglende ”respekt til retten til 

respekt for privatlivet”, jfr. art. 8(1) i EMK.  Her har også EU satt foten ned og gjort det 

klart for Tyrkia, at et medlemskap av Unionen innebærer at de grunnleggende 

menneskerettigheter vernes og respekteres i medlemslandet.   

 
215 Avisen ” Aftenposten, 19. nov. 2004, s.10. 
216 Klass m.fl. mot Vest-Tyskland. 
217  Høstmælingen,  s.89. 
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Mahomey har anført at faren for at dynamikken kan svekke rettighetene er ”more 

illosory than real”. Grunnlaget for denne påstand er ordlyden i EMKs  preambel, som 

bestemmer at målet er  ” the maintance and further realisation of human rights and 

fundamental freedoms”.218  Preambelen vil med andre ord i følge Mahoney hindre 

muligheten av ”evolution downwards”, samtidig som Mahoney også erkjenner at 

hensynet til demokratiet kan tilsi en begrensning av rettigheten. 

 

Prebensen har anført at en utvidelse av medlemsstater fra det tidligere Sovjetunionen 

kan medføre en ” reduced basis for an evolution upward” grunnet forskjellen i de 

nasjonale standarder innenfor menneskerettsområdet.219  Denne forskjellen mellom 

medlemslandene vil medføre en ikke-forekomst av en felleseuropeisk konsensus. Dette 

kan innebære, at EMD vil være mer tilbakeholdende med å tolke bestemmelsen 

dynamisk innenfor pågjeldende rettsområde. 220

 

Ovenstående viser at en samfunnsutvikling som innebærer ”tilbakeskritt” vil kunne 

betyd at EMD vil tolke bestemmelsen snevert eller gi statene større skjønnsmargin. Om 

årsaken til svekkelsen i den konkrete avgjørelse er en ” evolution downward” eller en 

vid ”margin of appreciation” til statene, vil dette uansett få betydning for  

menneskerettsvernet. Det er i den sammenheng viktig å presisere, at en ” margin of 

appreciation ” ikke bare er forbeholdt de bestemmelser hvor EMK knesetter unntak, jfr. 

art. 8-11. 221  

 

4.2  Oppsummering og konklusjon 

 

 
218  Mahoney, s.67. 
219 Prebensen, s. 1137.  
220 Petrovic- saken er et eksempel på at EMD er tilbakeholdende med å tolke dynamisk, når det ikke 

eksisterer noen felles standard på rettsområdet.     
221 MacDonald,  “ In theory there is no limit to the articles of the Convention to which the margin of 

appreciation could be applied, for the Court has never imposed a limit”, s.192.    
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Tidligere Høyesterettjustitiarius, Carsten Smith har uttalt : ”Rettsanvendelse skjer i et 

spenningsfelt mellom rettsteknikk og rettspolitikk. Det politiske element må erkjennes, 

det må dyrkes og det må avgrenses”.222  

 

Denne måte å beskrive en rettsanvendelse på kjennetegner veldig godt EMDs 

rettsanvendelse, når Domstolen legger til grunn en dynamisk tolking av konvensjonen. 

Tolkningen skal være i samsvar med samfunnsutviklingen, politikken innenfor 

rettsområdet, samtidig som reglene i Wien-konvensjonen om traktattolking vil sette 

grenser for den dynamiske tolkningsstil. Spenningsfeltet mellom rettsteknikken og 

rettspolitikken illustreres spesielt godt i saken Golder mot Storbritannia .223

 

Fordelen og styrken med det dynamiske tolkingsprinsipp er, at prinsippet bidrar til å 

holde konvensjonen i ”live” ved å tolke denne i ”lys av samfunnsutviklingen”, 224 hvor 

med man unngår at konvensjonen stagnerer.  

 

Prinsippet må ses i forlengelse av effektivitetsprinsippet, som sikrer at rettighetene i 

EMK er praktiske og effektive, og ikke bare teoretiske og illusoriske. EMD har i den 

forbindelse slått fast, at det er intet vanntett skille mellom de sivile og politiske 

rettigheter og de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.225  

 

Som fremkommet i oppgaven, innebærer en dynamisk tolking, at rettighetene kan ses 

som standarder, som er i samsvar med tiden. Dette har den følge, at alderstegen praksis 

ikke nødvendigvis kan betraktes som uttrykk for gjeldende rett.226  

 

Det er samtidig viktig å tone ned betydningen av dynamikken. Praksis viser, at som 

oftest tar EMD, på samme måte som norsk Høyesterett, små skritt av gangen når de 

skaper ny rett. Det skal en del til før EMD åpent fraviker egne prejudikater.227  

 
222  Smith,  s. 426.  
223 Avsnitt  3.3.2. 
224 Jfr. Tyrer-dommen.  
225 Jfr. Airey-dommen.  Avsnitt  3.1.3 
226 Jfr. Rees-saken.  Avsnitt  2.3. 
227 Luzius Wildhaber,  EMDs nåværende president har uttalt at prejudikater bør følges med mindre det 

foreligger ” compelling, serious and objective reasons”, s.1545.  
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Oppmerksomheten omkring utviklingen i praksis er samtidig nødvendig, for til enhver 

tid å ha kunnskap om gjeldende rett.   

 

Når EMD tolker en bestemmelse dynamisk vil forskjellige faktorer spille inn. Disse 

faktorer bidrar til å legitimere det dynamiske tolkingsresultat. Praksis viser samtidig, at 

samme faktor som i en sak har støttet opp om prinsippet, kan hindre eller begrense 

prinsippet i en annen sak.228

 

Når det gjelder EMDs rettsskapende og rettsutviklende virksomhet, viser praksis at 

forekomsten av en felleseuropeisk konsensus på rettsområdet er av sentral betydning.229 

Dette er naturlig ved at konvensjonen skal tolkes ”i lys av samfunnsutviklingen”. Det 

kan dermed anføres at prinsippet om dynamisk tolking også hviler på et demokratisk 

utgangspunkt. Uavhengig av en felleseuropeisk konsensus på rettsområdet og 

rettspolitisk ønske fra EMDs side, vil allikevel en klar og tydelig ordlyd sette grense for 

den dynamiske tolkingsstil. 230   

 

Flere avgjørelser fra EMD viser, at det har vært stor uenighet om rekkevidden av den 

dynamiske tolking. Uenigheten blant EMDs flertall og mindretall har ofte gått på at om 

tolkingsresultatet innebar en tilføyelse av ny rettighet, fremfor å gi bestemmelsen et nytt 

meningsinnhold ved å tolke bestemmelsen dynamisk. Det må samtidig understrekes, at 

prinsippet er fastforankret i EMDs rettsanvendelse, og ingen rettsanvender stiller i dag 

spørsmål om prinsippets rettsmessighet.231

 

Praksis viser, at EMD er tilbakeholdende med å tolke dynamisk, når det gjelder saker 

som omhandler sensitive sosiale og politiske spørsmål, selv om samfunnsutviklingen 

skulle tilsi en dynamisk tolking av pågjeldende bestemmelse i EMK. 232

 
228 Ordlyden støttede for eksempel opp omkring den dynamiske tolking i Tyrer mot Storbritannia, mens 

den hindret en dynamisk tolking i Johnston  mot Ireland.    
229 Jfr. Tyrer-saken. 
230 Jfr. Johnston-saken og Pretty-saken. Se pkt. 3.2.3.1 og 3.2.3.2. 
231 Bernhardt, Thoughts on the interpretation of human-rights treaties, s. 70. 
232 Svenske lokomotivføreres fagforbund mot Sverige og Wilson m.fl. mot United Kingdom. Avsnitt 

3.6.3.1.  
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Hensynet til statens interesser har i disse saker gått foran en styrkelse av individets 

rettigheter. 

 

I det langt overveiende flertall av saker, hvor EMD har lagt til grunn en dynamisk 

tolking av konvensjonen, har denne tolkingsstil medført en styrking av 

menneskerettighetene. Den dynamiske rettsutvikling har også betydd, at 

konvensjonsstatenes borgere ikke sjeldent vil ha en bedre rettsbeskyttelse etter reglene i 

EMK enn de nasjonale regler. Samtidig har denne rettsutvikling betydd en revisjon av 

nasjonal lovgivning.233  

 

Blant menneskerettsteoretikerne er det uenighet om dynamikken også kan innebære en 

svekkelse av menneskerettsvernet i EMK. Som fremkommet endres rettighetene som 

oftest i takt med opinionsklimaet i samfunnet. Det er samtidig lite tvilsomt at statenes 

beskyttelse og bekjempelse mot den stadige økningen av internasjonal terror ved 

antiterrorlovgivning, vil medføre at EMD vil gi statene en relativ vid ” margin of 

appreciation” ved tolkingen av artikkelen i EMK. 234 Desto større skjønnsmargin som 

overlates til konvensjonsstatene, desto mer vil den enkelte bestemmelse begrenses og 

derved svekke menneskerettsvernet.    

 

Ordlyden i EMKs preambel samt formåls- og effektivitetsprinsippet vil på den annen 

side begrense en ”evolution downward”, selv om opinionsklimaet i samfunnet skulle 

tilsi en innstramning av rettighetene.  

 

Den mest gjennomgående kritikk i forbindelse med en anvendelse med det dynamiske 

tolkingsprinsipp har likevel vært at EMD har gått for langt i sin rettsskapende 

virksomhet, og opptrådt som et lovgivende organ istedenfor et dømmende organ. En 

omfattende bruk av dynamiske tolkninger vil kunne komme i strid med 

suverenitetsprinsippet, og vil samtidig gjøre det vanskelig for konvensjonsstatene å 

 
233 Rehof og  Trier,  s.102.  
234 Klass m. fl. mot Germany, para. 42. Angikk tysk lov om brevåpning og telefonavlytting. Loven 

hindrede på visse punkter domstolsprøvelse av de inngrep i meddelelseshemmeligheten, som ble foretatt.  

EMD kom frem til at det ut fra en konkret bedømmelse ikke forelå krenkelse av  art. 8. Flere 

menneskerettsteoretikere har reagert på denne avgjørelse.         
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forutse sine forpliktelser og sin rettsstilling. Dette kan igjen medføre uheldige 

reaksjoner fra konvensjonsstatene sett fra et menneskerettssynspunkt. 235

 

Som nevnt innledningsvis har Rudolf Bernhadt uttrykt at tolkningen av konvensjoner 

noen ganger betraktes mer som en ”kunst” enn en prosedyre hvor rettslige regler og 

prinsipper legges til grunn.236  Den ”juridiske kunsten”, og utfordringen med det 

dynamiske tolkingsprinsipp ligger nettopp i, å stadig utvikle konvensjonsvernet uten å 

komme i konflikt med de generelle folkerettslige regler om traktattolking.  

 

 
Mahonye har uttalt at ” judicial activism ( in the form of evolutive interpretation) and 
self-restraint are two sides of the same coin”.237

 
235I 1988 forkastet den sveitiske nasjonalforsamling med en stemmes overvekt et forslag om å oppsi 

konvensjonsmedlemskapet, for så å ratifisere på ny med en del forbehold. Frankrike og Storbritannia har 

også ved flere anliggender utvist misnøye med EMDs avgjørelser, og nektet å følge prejudikater fra 

EMD. All s. 51.  
236 Se avsnitt 1.1 
237 Mahoney, s.88. 
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