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Sammendrag
Gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som trådte i kraft 3.
september 1953, ble grunnleggende menneskerettigheter for første gang gjort rettslig
bindene

for

statene

som

sluttet

seg

til.

Tilslutningen

til

Den

europeiske

menneskerettighetsdomstolen (Europadomstolen) ble imidlertid gjort frivillig for
medlemsstatene. Europadomstolen ble offisielt etablert i Strasbourg den 20. april 1959.

Denne oppgaven handler om den politiske prosessen som ledet frem til at Norge den 30.
juni 1964 anerkjente Europadomstolens domsmyndighet. Under forhandlingen av
konvensjonen i 1949-50 inntok Norge en avventende holdning. Dette må ses som en
følge av Norges langvarige utenrikspolitiske orientering mot de atlantiske landene, og en
generell mistillit til de kontinentaleuropeiske stater. Norsk skepsis til en europeisk
konvensjon kan også forklares utfra at det parallelt pågikk forhandlinger om en liknende
konvensjon i De forente nasjoner (FN), i tillegg til en grunnleggende motstand i Norge
mot å avgi nasjonal suverenitet til en europeisk domstol. Den avventende holdningen
besto frem til omlag 1957.

Da Norge i 1958 startet prosessen som ledet frem til en norsk tilslutning, var en gruppe
norske jurister, som var involvert i internasjonalt juridisk arbeid, de viktigste pådriverne.
Tilslutningsprosessen startet på et tidspunkt da norske politikere og embetsmenn var
bekymret for å stå utenfor de europeiske samarbeidsbestrebelser, og oppmerksomheten
hadde økt omkring globale spørsmål som avkolonisering og rasediskriminering. En
sentral forutsetning for den norske tilslutning sommeren 1964, var en oppfatning om at
Norge hadde lite å frykte i Strasbourg. Dette skyldtes at de to Strasbourgorganene – Den
europeiske

menneskerettighetskommisjon

og

Den

europeiske

menneskerettighetsdomstolen, gjennom behandlingene av sine første saker, hadde vist at
de ikke ville innta en aggressiv holdning ovenfor medlemsstatene i deres overholdelse av
bestemmelsene i konvensjonen.
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Forord
Det har vært ufattelig spennende å fordype seg i et område av menneskerettighetenes historie,
så vel som Norges utenrikspolitiske historie, som i den eksisterende forskningen i liten grad
har blitt berørt. Å grave seg dypt ned i arkivene, og bit for bit sette delene sammen til et større
bilde, har vært både gøy og veldig lærerikt. Det sagt, så har det også vært to år preget av mye
hardt arbeid, og til tider mye frustrasjon.
Når jeg nå setter et endelig punktum for dette prosjektet, er det mange jeg vil takke. Først og
fremst vil jeg takke min veileder Hanne Hagtvedt Vik. Takk for alle gode diskusjoner,
konstruktive tilbakemeldinger, nyttige råd og støttende ord.
Jeg ville også rette en takk til Anne Julie Semb for gode samtaler og diskusjoner gjennom
hele denne prosessen. Stipendiatene Kjersti Brathagen og Dag Axel Kristoffersen fortjener en
takk for å ha tatt seg tid til å lese deler av oppgaven, og for å ha kommet med svært verdifulle
tilbakemeldinger.
Jeg vil også gjerne si takk til Vera Holmøy, en inspirerende kvinne, som hjalp meg å danne et
levende bilde av livet og menneskene som arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, og
Utenriksdepartementets rettskontor på 1950- og 1960-tallet.
Jeg må også takke Fritt ord og Norsk senter for menneskerettigheter, for at de hadde tro på
prosjektet, og tildelte meg Fritt ords studentstipend for 2015. Takk også til European
University Institute i Firenze for invitasjon til deres Summer School in Comparative and
Transnational History: Theories, Methodology and Case Studies i september 2015, hvor jeg
fikk presentere og diskutere forskningsprosjektet mitt.
Takk til Maria for juridisk ekspertise, og til mamma for korrekturlesning.
Sist, men ikke minst, vil jeg takke Mads. Du har vært en uvurderlige støtte gjennom hele
denne prosessen.
Oslo, 6. mai 2016
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Kapittel 1: Innledning
Det europeiske menneskerettighetssystemet, som først ble etablert da Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen (heretter: konvensjonen) trådte i kraft i 1953, fremstår i dag
som det mest effektive menneskerettighetsregimet i verden.1 Gjennom konvensjonen ble
grunnleggende menneskerettigheter for første gang gjort rettslig bindene for landene som
sluttet seg til. Det ble også etablert et system for overvåkning og håndhevelse av rettighetene i
konvensjonen,

bestående

av

en

kommisjon

og

en

domstol.

Det

europeiske

menneskerettighetssystemet har siden 1953, utviklet seg til å bli et stadig mer omfattende og
intrikat rettssystem. Gjennom en rekke revisjoner av konvensjoner og tilleggsprotokollene har
rettssystemets omfang og kompetanse, gradvis blitt utvidet. Nye rettigheter er blitt lagt til, og
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (heretter: Europadomstolen) er gitt mer
myndighet. Gjennom en tolkning av konvensjonen, har domstolen utviklet en omfattende
rettspraksis, som har bidratt til å utvide og drive det europeiske menneskerettighetssystemet
videre. I dag spiller Europadomstolen er selvstendig rolle i å sikre og utvikle
menneskerettigheter i Europa.2

På det tidspunkt da det europeiske rettssystemet vokste frem, hadde arbeidet som var blitt
påbegynt i Forente Nasjoner (FN) mot krigens slutt med å etablere et liknende rettssystem for
menneskerettigheter, i stor grad stoppet opp. Dette må ses som et resultat av flere ulike
forhold. For det første bestod verdensorganisasjonen av en svært heterogen gruppe stater,
hvorav flere hadde radikalt ulike syn på forholdet mellom individet og staten. Dette var en
grunnleggende utfordring for FNs menneskerettighetskommisjon, som var gitt arbeidet med å
utarbeide en konvensjon for menneskerettigheter. For det andre var de fleste av
kommisjonens medlemmer under strenge instrukser fra sine nasjonale regjeringer. Dette
gjorde at kommisjonen under hvert steg av prosessen, ble overstrømmet av skriftlige
kommunikeer fra alle de fire verdenshjørner. For det tredje ble menneskerettighetene fra 1947
i stadig større grad tatt i bruk som et retorisk våpen i kampen mellom øst og vest. Dette gjorde
1

Bates, Ed, The Evolution of the European Convention on Human Rights: Form Its Interception to the
Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford Scholarship Online, 2011, 2, Keller, Helen and
Alec Stone Sweet (red.), A Europe of Rights. The Impact of the ECHR on National Legal Systems, New
York: Oxford University Press, 2008, 3 og Madsen, Mikael Rask, “The Protracted Institutionalization of
the Strasbourg Court: From Legal Diplomacy to Integrationist J urisprudence” i The European Court of
Human Rights between Law and Politics, Jonas Christoffersen og Mikael Rask Madsen (red.), Oxford:
Oxford University Press, 2011, 62
2
Keller og Stone Sweet, A Europe of Rights. The Impact of the ECHR on National Legal Systems, 3
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kommisjonens arbeid svært vanskelig.3 Etter en hurtig fremforhandling av FNs universelle
menneskerettighetserklæring av 1948, tok det nesten 20 år før de to generelle FNkonvensjonene om menneskerettigheter - FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter,
og FNs konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ble åpnet for signatur
i 1966. Ti år senere trådte konvensjonene i kraft.
Historiografien på menneskerettighetsfeltet omtaler denne perioden som en ”deadlock” eller
”the deep freeze” i utviklingen av menneskerettighetene.4 Den fastlåste situasjonen i FN,
sammen med det som blir betegnet som menneskerettighetenes marginale betydning i denne
perioden, danner også bakgrunnen for at Harvard-professor Samuel Moyn i sin bok The Last
Utopia: Human Rights in History hevder at ”human rights died in the process of being born”.5
Moyn anfører at menneskerettighetene, slik vi kjenner dem i dag med en bred folkelig støtte,
først hadde sin opprinnelse på 1970-tallet med det som blir karakterisert som en
”menneskerettighetsrevolusjon”. Før dette hadde menneskerettighetene kun en symbolsk
betydning og ble brukt for legitimere organiseringen av internasjonalt samarbeid.6
Det var imidlertid altså i denne antatte ”dødperioden” av menneskerettighetenes historie at
fjorten vesteuropeiske stater - Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia,
Luxembourg, Nederland, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyrkia og Vest-Tyskland, ferdigstilte
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av Europarådet 4. november
1950. Konvensjonen, som beskyttet sivile og politiske rettigheter, trådte i kraft allerede tre år
senere, 3. september 1953, da ti stater hadde ratifisert konvensjonen.7 I 1959 ble, som den
eneste i verden av sitt slag, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, etablert. En
3

Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights, 37. Se også: Simpson, Brian,
Human Rights and the End of Empire, Britain and the genesis of the European Convention, Oxford:
Oxford University Press, 2001, kapittel 6-10
4
Glendon, Mary Ann, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights,
New York: Random House, 2002, 193-220, Normand, Roger og Sarah Zaidi, Human Rights in the UN. The
Political History of the Universal Justice, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008, 179 og
Dorfman, Ben, ”Counter culture, hegemony and human rights. Rights and resistance under the Cold War” i,
Human Rights in Europe during the Cold War, Rasmus Mariager og Karl Molin og Brathagen, Kjersti (red.),
New York: Routledge, 2004, 161.
5
Moyn, Samuel, The Last Utopia: Human Rights in History, Cambridge, Massachusetts and London,
England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010, 49
6
Moyn, The Last Utopia: Human Rights in History og Moyn, Samuel, “The Return of the Prodigal: The 1970s
as a Turning Point in Human Rights History” i The Breakthrough in the 1970s, Jan Eckle and Samuel Moyn
(red.), University of Pennsylvania Press, 2014. Dette synet støttes av blant annet: Keys, Barbra J., Reclaiming
the American Virtue. The Human Rights Revolution of the 1970s, Harvard University Press, 2014
7
Danmark, Irland, Island, Hellas, Luxembourg, Norge, Saar (en del av Vest-Tyskland fra 1. januar 1953),
Storbritannia, Sverige, og Vest-Tyskland.
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konvensjon for beskyttelse av økonomiske og sosiale rettigheter kom i 1961 med signeringen
av

Europarådets

sosialpakt.8

Med

dette

ble

grunnsteinene

for

det

europeiske

menneskerettighetssystemet lagt ned. I skrivende stund, mai 2016, består det europeiske
menneskerettighetssystemet av 103 konvensjoner og 116 tilleggsprotokoller og andre
internasjonale avtaler, så vel som en svært omfattende rettspraksis fra Europadomstolen. Av
de mest sentrale konvensjoner kan blant annet nevnes: Den europeiske torturkonvensjonen fra
1987, Den europeiske pakt om regions- og minoritetsspråk fra 1992, Rammekonvensjon for
beskyttelse av nasjonale minoriteter fra 1995, og Europarådets konvensjon om tiltak mot
menneskehandel fra 2005.9

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950 baserte seg i stor grad på det arbeid
som var blitt påbegynt i FN, med å utforme en menneskerettighetskonvensjon, der utkastet på
slutten av 1940-tallet inneholdt en rekke sivile og politiske rettigheter. Den europeiske
konvensjonen strakk seg imidlertid lengre, både juridisk og institusjonelt, enn noe annet
menneskerettighetssystem som ble etablert på samme tid. Det var spesielt to artikler som var
av særlig betydning. Konvensjonenes artikkel 19 sa at det skulle opprettes to særskilte organer
for å sikre at de forpliktelsene som partene hadde påtatt seg i konvensjonen, ble overholdt: en
europeisk menneskerettighetskommisjon (heretter: Kommisjonen) og en europeisk domstol
for menneskerettigheter. Videre åpnet konvensjonens artikkel 25 for at enkeltpersoner, ikkestatlige organisasjoner og grupper av enkeltpersoner, kunne bringe klager mot egen stat opp
for et overnasjonalt organ (heretter: den individuelle klageretten). 10 I så måte var Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen mer enn en internasjonal konvensjon i
konvensjonell forstand, hvor stater kunne bringe inn klager mot hverandre for brudd på en
felles avtale.11

Det europeiske rettssystemets reelle styrke i denne tidlige fasen skal imidlertid ikke
overdrives. For til tross for at Europarådets medlemstater, i motsetning til i FN, utgjorde en
8

Trådte i kraft 26. februar 1965.
Council of Europe, Full list of conventions, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
[6. mars 16] og European Court of Human Rights, Case-law,
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13794084798725475324837_pointer
[6. mars 16]
10
Robertson, Arthur H. og John G. Merrills, Human Rights in Europe. A study of the European Convention of
Human Rights, 4. utg., Manchester: Manchester University Press Melland Schill Studies, 2001, 3-4
11
Madsen, Mikael Rask, “’Legal diplomacy’ – Law Politics and the Genesis of Postwar European Human
Rights” i Human Rights in the Twentieth Century, Stefan Ludwig Hoffman (red.), England: Cambridge
University Press, 2012, 65
9
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langt mer homogen gruppe av vesteuropeiske demokratier, hersket det under forhandlingene
av konvensjonen i 1949 og 1950 stor uenighet om konvensjonens utforming. 12 Det var
spesielt forslagene om en europeisk domstol og prosedyren for den individuelle klagerett, som
utfordret det europeiske samarbeidet. Forslagene ble til slutt vedtatt, men hadde møtt
motstand fra en rekke av Europarådets medlemsland, deriblant Storbritannia og de tre
skandinaviske landene. Professor i europeiske rett og sosiologi, Mikael Rask Madsen viser til
at motforestillingene blant en rekke av Europarådets medlemsland mot å etablere selvstendige
juridiske institusjoner, resulterte i at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen under
forhandlingene, ble forvandlet til en konvensjon ”á la carte”.13 For å forhindre at
forhandlingene brøt sammen, hadde nemlig de to artiklene om Europadomstolen og den
individuelle klageretten, blitt omgjort til frivillige klausuler.14

Medlemsstatene kunne dermed velge og vrake mellom hvilke deler av konvensjonen de
ønsket å slutte seg til. De kunne for eksempel velge å ikke akseptere Europadomstolens
domsmyndighet, men kun akseptere Kommisjonen myndighet. I motsetning til domstolen var
Kommisjonen en ren meklingsinstitusjon. Kommisjonens anbefalinger var ikke blindene for
medlemsstatene med mindre de ble akseptert av Europarådets ministerkomite, bestående av
medlemslandenes utenriksministre, med to tredjedels flertall. Videre kunne også
medlemsstatene velge bort muligheten for at individer kunne rette klage til det europeiske
rettssystemet. At disse to klausulene hadde blitt gjort frivillige, bidro til å svekke det som i
utgangspunktet hadde blitt lagt frem som et sterkt europeisk rettssystem.

Madsen viser til at som et resultat av de mange kompromissene, som ble gjort under
forhandlingene av konvensjonen, fortsatte i realiteten forhandlingene om det nye europeiske
menneskerettighetssystemet lenge etter signeringen i november 1950. I forlengelsen av dette
resonnementet, påpeker Madsen at det avgjørende for etableringen av det europeiske
menneskerettighetssystemet derfor ikke var hvorvidt Europarådets medlemsstater ratifiserte
konvensjonen, men hvorvidt de aksepterte de to sentrale frivillige klausulene Europadomstolens domsmyndighet og prosedyren for den individuelle klageretten. Bare ved å

12

Madsen, Mikael Rask, “From Cold War Instrument to Supreme European Court: The European Court of
Human Rights at the Crossroads of International and National Law and Politics” i Law & Social Inquiry,
32, 1, 2007, 140
13
Madsen, “’Legal diplomacy’ – Law Politics and the Genesis of Postwar European Human Rights”, 68-69
14
Simpson, Human Rights and the End of Empire, 733-35

4

anerkjenne disse to klausulene, ble medlemsstatene fullverdige medlemmer av det europeiske
menneskerettighetssystemet.15

Prosedyren for den individuelle klagerett trådte i kraft i 1955 etter at det nødvendige antallet
av seks medlemsland - Sverige, Irland, Danmark, Island, Vest-Tyskland og Belgia, hadde
anerkjent prosedyren.16 Å anerkjenne Europadomstolens domsmyndighet viste seg imidlertid
mer utfordrende for flere av medlemslandene. Først i september 1958 var det nødvendige
antallet av åtte anerkjennelser oppnådd. Danmark og Irland hadde akseptert i 1953, etterfulgt
av Nederland i 1954. I 1955 hadde Belgia og Vest-Tyskland akseptert, fulgt av Luxembourg,
Østerrike og Island i 1958. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ble offisielt innviet
20. april 1959. Både Den europeiske menneskerettighetskommisjonen og Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen ble lagt til Strasbourg i Frankrike. Grunnen til at denne vesle
franske byen ved grensen til Tyskland ble valgt som hovedsete for det europeiske
samarbeidsprosjektet, var den symbolske betydning for fransk-tysk forsoning.17 Disse to
institusjonene vil derfor sammen bli omtalt som Strasbourginstitusjonene.
I tiårene som fulgte etableringen av Europadomstolen i 1959, anerkjente stadig flere av
Europarådets medlemsland de frivillige klausulene. Medlemslandene anerkjente imidlertid de
to klausulene på ulike tidspunkt, og av ulike grunner. Norge, som hadde anerkjent den
individuelle klageretten i 1955, anerkjente Europadomstolens domsmyndighet i 1964.
Storbritannia anerkjente de to klausulene i 1966, men det skal her nevnes at ved den britiske
anerkjennelsen lå en rekke restriksjoner for anvendelsen.18 Også Sverige sluttet seg til
Europadomstolen i 1966. Frankrike, som var det siste av Europarådets ti grunnleggere som
anerkjente de frivillige klausulene, anerkjente domstolens domsmyndighet i 1974 samtidig
som de endelig også ratifiserte konvensjonen. 19 Den individuelle klagerett ble imidlertid ikke
anerkjent av franskmennene før i 1981.20

15

Madsen, “’Legal diplomacy’ – Law Politics and the Genesis of Postwar European Human Rights, 72
Simpson, Human Rights and the End of Empire, 1077
17
Simpson, Human Rights and the End of Empire, 633
18
Lester, Paul Anthony, “U.K. acceptance of the Strasbourg jurisdiction: what really went on in Whitehall
in 1965” i Public Law, 1998, Issue 3: 237-253, 252-353
19
De ti grunnleggerne Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Storbritannia,
Sverige og Vest-Tyskland. Traktaten for opprettelsen av Europarådet ble underskrevet i London den 5.
mai 1949.
20
Madsen, “From Cold War Instrument to Supreme European Court”, 145
16

5

Først med protokoll 11, som trådte i kraft i 1998, ble de frivillige klausulene gjort
obligatoriske for alle Europarådets medlemsland. Protokollen, som innebar en større reform
av hele det europeiske menneskerettighetssystemet, avskaffet også Kommisjonen og overførte
dens oppgaver til Europadomstolen. Videre endret den domstolens struktur, og gjorde at
domstolen fra da virket på heltid. Også Ministerkomiteens juridiske oppgaver ble fjernet
gjennom denne protokollen.21 I skrivende stund er konvensjonen og dens tilhørende
protokoller, blitt ratifisert av hele 47 land, og har derfor anvendelse på over 820 millioner
mennesker.22 Flere av Europarådets medlemsland, deriblant Storbritannia, Sverige og Norge,
har inkorporert konvensjonen inn i nasjonal lov.

23

I Norge har konvensjonen rang over

vanlige lover, men er under Grunnloven, etter at Menneskerettighetsloven ble vedtatt i 1999.24
I tillegg til de 47 europeiske statene har følgende stater fått observasjonsstatus i Europarådet:
Vatikanstaten fra 1970, Canada, Japan og USA fra 1996 og Mexico fra 1999. Israel har fra
1957 vært observatørstat til Europarådets parlamentariske forsamling.25 Fra begynnelsen av
1970-tallet er det også mulig å spore et stadig tettere samarbeid mellom Europarådet og Den
europeiske union (EU) på menneskerettighetsområdet.26 I 2007 underskrev de to
organisasjonene Memorandum of Understanding between the Council of Europa and the
European Union. Gjennom dette memorandum ble det bekreftet at det var Europarådet som
skulle sette standarden for menneskerettigheter, rettssikkerhet og demokrati i Europa. Det ble
videre understreket at det var nødvendig med sammenkobling mellom de to organisasjonens
rettslige normer innenfor menneskerettighetsfeltet, og det ble oppfordret til et enda tettere
samarbeid mellom de to organisasjonene i fremtiden.27 Til tross for at majoriteten av Europas
stater, som medlemmer av Europarådet, har anerkjent konvensjonen er det fortsatt noen få
europeiske stater som har valgt å stå utenfor det europeiske menneskerettighetssystemet. Her
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Robertson og Merrills, Human Rights in Europe, 21
Council of Europe, Member states, http://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states [24. februar
16]
23
Se blant annet: Keller og Stone Sweet, A Europe of Rights. The Impact of the ECHR on National Legal
Systems
24
Lovdata, Lov om styrkning av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 [6. mars 16]
25
Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, Forms of participations in the Council of Europa for
non-members, (11. september 2012), http://www.cvce.eu/content/publication/2006/1/9/f587cb5f-0e084458-8361-8bf285fbfe38/publishable_en.pdf [6. mars 16]
26
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27
Council of Europe, Memorandum of Understanding between the Council of Europa and the European
Union, 2007, http://www.coe.int/t/der/docs/MoU_EN.pdf [6. mars 16]
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kan nevnes Hviterussland, Kazakhstan og Kosovo. Europarådet jobber imidlertid aktivt også
opp mot disse landene for å fremme menneskerettigheter og demokrati.
For å få en forståelse av hvordan og hvorfor det europeiske menneskerettighetssystemet ble
til, er det nødvendig å se på hvert enkelt medlemsland og finne ut hvorfor dette enkelte
medlemsland anerkjente de frivillige klausulene. Med unntak av Storbritannia er det hittil
ikke gjort noen slike casestudier.28 Denne oppgaven har derfor som formål å beskrive og
forklare hvordan og hvorfor Norge i 1964, sluttet seg til Europadomstolen.

Forskningsstatus
Menneskerettighetenes historie er i dag fortsatt et relativt nytt forskningsområde. Dette må ses
som en følge av at det lenge var en manglende interesse blant historikere for
menneskerettighetenes historie. Parallelt med den økte betydning som menneskerettighetene
fikk utover på 1990-tallet, etter murens fall, er det imidlertid mulig å spore en markant økning
i en faglig interesse for menneskerettighetsfeltet. Dette var tilfelle for både jurister,
samfunnsvitere og historikere. I menneskerettighetslitteraturen er imidlertid hovedvekten blitt
lagt på arbeidet med menneskerettigheter i FN. Det europeiske menneskerettighetssystemet
som forskningsområde er imidlertid i vekst.

Av litteratur som i dag finnes om det europeiske menneskerettighetssystemets er det spesielt
noen bidrag som må trekkes frem som særlige viktige. Først og fremst kan nevnes jurist Ed
Bates bok fra 2010 The Evolution of the European Convention of Human Rights - From Its
Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights. Bates tar her for seg
utviklingen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra dens opprinnelse på
slutten av 1940-tallet, frem til de frivillige klausulene ble gjort obligatoriske for alle
Europarådets medlemmer med protokoll 11 på 1990-tallet. I tillegg til å ta for seg
konvensjonens

opprinnelse,

har

boken

som

sitt

formål

å

drøfte

hvordan

Strasbourginstitusjonene – Kommisjonen og Europadomstolen, ble etablert, hvorfor
Europarådets medlemsland anerkjente de frivillige klausulene, og hvordan konvensjonen ble
reformert gjennom 1970- og 80-tallet. Boken er imidlertid i hovedsak basert på internasjonalt
kildemateriale, og ikke casestudier av Europarådets medlemsland. Et annet sentralt bidrag
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som tar for seg utviklingen av konvensjonen i samme perioden, er professor dr. juris og
tidligere direktør for menneskerettigheter i Europarådet Arthur Henry Robertson og professor
i internasjonal rett, John G. Merrills bok Human Rights in Europe: A study of the European
Convention of Human Rights fra 2001. Boken er en oppdatert utgave av Robertsons bok med
samme tittel fra 1977. Boken gir en komprimert introduksjon til utviklingen av det europeiske
menneskerettighetssystemet, men inkluderer også relevant utvikling av menneskerettigheter i
Europa utenfor Strasbourgsystemet, da hovedsakelig i EU og Organisasjon for sikkerhets og
samarbeid i Europa (OSCE).
Som sentral litteratur på feltet skal også nevnes statsviter Andrew Moravsciks artikkel ”The
Origins of Human Rights regimes: Democratic delegation in Post-war Europe”, publisert i
International Organizations i 2000. Moravscik fremmer her en teori om at Europarådets
medlemsland avga nasjonal suverenitet til det europeiske menneskerettighetssystemet for å
”lock-in” vestlige demokratiske verdier, og på den måten beskytte seg fra en mulig fremtidig
totalitær trussel. Fra et rettssosiologisk utgangspunkt har professor i europeisk rett og
sosiologi, Mikael Rask Madsen, gjennom en rekke artikler studert utviklingen av det
europeiske menneskerettighetssystemet fra 1940-tallet frem til i dag.29 Madsen legger særlig
vekt på medlemsstatenes anerkjennelse av de frivillige klausulene, som det avgjørende punkt
for etableringen av det europeiske menneskerettighetssystemet. I etableringsprosessen trekker
Madsen frem rollen som internasjonale jurister spilte. Bakgrunnen for dette synet utdyper
Madsen i artikkelen: ”European Constitutionalism at the Cradle. Law and Lawyers in the
Construction of a European Political Order, 1920-1960” i Lawyers Circles: Lawyers and
European Legal Integration. Recht der Werkelikheid fra 2004. Artikkelen er skrevet sammen
med professor i politisk sosiologi Antoine Vauchez. Basert på et sosiologisk perspektiv fra
den franske sosiologen Pierre Bourdieu, som direkte fokuserer på juristers rolle i etableringen
av ny rettsområder, viser Madsen og Vauchez til at det i første del av 1900-tallet i Europa
vokste frem et nettverk av jurister, tilknyttet det internasjonale rettsområdet som var
overbevist at fred i verden best kunne sikres gjennom etableringen av et internasjonalt
rettssystem.30
29

Her kan blant annet nevnes: Madsen, ”From Cold War Instrument to Supreme European Court”,
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30
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Av casestudier gjort på det europeiske menneskerettighetsfeltet må professor dr. juris Brian
Simpson bok Human Rights and the End of Empire - Britain and the Genesis of the European
Convention of Human Rights fra 2001, trekkes frem. Med utgangspunkt i et svært omfattende
materiale fra det britiske utenriksdepartementet, gir Simpson en svært detaljert og empirisk
beskrivelse av Storbritannias deltakelse i internasjonalt arbeid for menneskerettigheter i de
første tiårene etter krigens slutt. Hovedvekten i boken legges på britenes rolle i etableringen
av det europeiske menneskerettighetssystemet, og avsluttes med britenes anerkjennelse av de
frivillige klausulene i 1966. Sammen med artikkelen ”U.K. acceptance of the Strasbourg
jurisdiction: what really went down in Whitehall in 1965” av Anthony Paul Lester i Public
Law i 1998, som tar for seg de siste avgjørende månedene før den britiske anerkjennelsen av
de frivillige klausulene, utgjør det britiske verket det eneste casestudiet som er gjort av et av
Europarådets medlemsland, og anerkjennelsen av de frivillige klausulene.

Norske samfunnsforskere og historikere har frem til nå i liten grad rettet sin oppmerksomhet
mot Norges deltakelse, og rolle i utviklingen av internasjonale menneskerettigheter generelt,
og det europeiske menneskerettighetssystemet spesielt. Dette må til dels ses som en følge av
den manglende internasjonale interessen. Det europeiske menneskerettighetssystemet som
forskningsområdet er imidlertid også i Norge i vekst. Per dags dato pågår to
forskningsprosjekter som behandler Norges forhold til menneskerettighetene i tiden omkring,
og umiddelbart etter forhandlingene av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i
1949-50.

Stipendiat i historie, Kjersti Brathagen, arbeider for tiden med sin doktoravhandling som
omhandler norske beslutningstakeres deltakelse i etableringen av et internasjonalt rettssystem
for menneskerettigheter i perioden fra 1944 til 1953. Brathagen vil parallelt ta for seg Norges
deltakelse i FNs menneskerettighetskommisjon, i arbeidet som ledet frem til signeringen av
FNs verdenserklæring for menneskerettigheter, så vel som det påbegynte arbeidet med de to
FN-konvensjonen, med Norges deltakelse i Europarådets arbeid med Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen. Gjennom å sammenlikne de to prosessene ønsker
Brathagen å avdekke hvorfor (og under hvilke omstendigheter), norske beslutningstakere var
villig til å internasjonalisere menneskerettighetene.31 Også professor i statsvitenskap, Anne
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Julie Semb, arbeider i tilknytning til forskningsprosjektet PluriCourts, med en artikkel under
den foreløpige tittel: ”Wither sovereignty? Norway in Strasbourg”.32 Artikkelen har som
formål å undersøke den norske regjeringens posisjon i den politiske prosessen, som ledet frem
til etableringen av en europeisk domstol for menneskerettigheter i 1959. Semb tar for seg
spørsmål som hvordan de anti-føderale holdninger i det norske utenriksdepartementet og
Norges motstand, mot å avgi suverenitet, påvirket den norske posisjonen, og hvordan den
norske regjeringen oppfattet det fremtidige forholdet mellom denne regionale domstolen og
norsk innenrikspolitikk. Semb vil sette det norske caset opp mot Moravsciks teori i "The
Origins of Human Rights regimes: Democratic delegation in Post-war Europe".33 Både
Brathagen og Sembs prosjekter vil være viktige bidrag til menneskerettighetenes historie, så
vel som Norges utenrikspolitiske historie.

Av det beskjedne antall publiserte bidrag som allerede eksisterer på dette feltet kan det nevnes
at Brathagen i 2014 publiserte kapittelet ”Competition or compliment to universal human
rights? The Norwegian position on a European Convention on human rights, 1949-1953” i
boken: Human rights in Europe during the Cold War, hvor hun selv var en av redaktørene.
Gjennom et casestudie av den norske delegasjonen under forhandlingene av konvensjonen i
1949-50, søkte Brathagen å gi et innblikk i hvorfor så få stater på dette tidspunktet følte et
behov for en regional konvensjon for menneskerettigheter i Europa, så vel som hvordan
representanter

fra

disse

landene,

så

det

videre

forholdet

mellom

FN-

og

Europarådssamarbeidet.

Et annet bidrag som direkte berører spørsmålet om Norges forhold til Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen og anerkjennelsen av de frivillige klausulene, er skrevet av
jurist og nåværende dommer til Europadomstolen (2011 – d.d.) Erik Møse. I et festskrift til
Justisdepartementets lovavdeling i anledning deres 100 års jubileum i 1985, skrev Møse
(upublisert), (11. juni 2015), http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/phd-prosjekter/brathagen-kjersti/ [10.
februar 2016]
32
Et foreløpig utkast av Anne Julie Sembs artikkel ble først gjort tilgjengelig for meg i slutten av april
2016. Sembs artikkel utgjør derfor ikke en del av litteraturen som blir lagt til grunn for denne oppgaven.
Det skal imidlertid nevnes at Sembs foreløpige slutninger stemmer godt overens med mine egne funn i
denne oppgaven. Semb, Anne Julie, “Wither soverignety? Norway i Strasbourg” (upublisert) og
Universitetet i Oslo: Det juridiske fakultet, PluriCourts - Senter for forsking om internasjonale
domstolens legitimitet, Anne Julie Semb, ”Wither sovereignty? Norway in Strasbourg” [upublisert], (24.
november 2014), http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2014/20141203pluricourts-lunch-anne-julie-semb.html [10. februar 2016]
33
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artikkelen ”Lovavdelingen og menneskerettighetene - overblikk og tilbakeblikk”. I artikkelen
drøfter Møse, som på daværende tidspunkt var ansatt i Lovavdelingen, Justisdepartementets
standpunkt under forhandlingen av konvensjonen i 1949-50, og i tiårene som fulgte, fra et
juridisk

perspektiv.

Drøftelsen

baserer

seg

i

hovedsak

på

kildemateriale

fra

Justisdepartementets eget arkiv. Møse tar i artikkelen Justisdepartementets, herunder
Lovavdelingen, svært avventende holdning under forhandlingene av konvensjonen til forsvar,
og viser til at de to vedtakene som ble introdusert, Europadomstolen og prosedyren for den
individuelle klageretten, i sin samtid var å anse som folkerettslige nyvinninger. Han
karakteriserte derfor den norske standpunkt i denne perioden som en ”forsiktig realisme”. 34

En annen jurist som, mer enn noen annen, har beskjeftiget seg med Norgesdeltakelse i
europeiske samarbeid generelt, og Europarådet spesielt i denne perioden, er Einar Løchen.
Han spilte selv en sentral rolle for Norges arbeid innen det europeiske samarbeidsprosjekt
som juridisk rådgiver under forhandlingene av menneskerettighetskonvensjonen i 1949-50,
som byråsjef for Utenriksdepartementets 1. Rettskontor (som hadde Europarådets som sitt
ansvarsområdet) fra 1956-1963, så vel som Norges representant til Europarådets
stenderforsamling fra 1958-63. Løchen inntok på slutten av 1950-tallet et tydelig standpunkt
for en norsk tilslutning til Europadomstolen.

Gjennom de to første tiårene som fulgte

etableringen av rådet, publiserte Løchen en rekke artikler om Europasamarbeidet i tidsskrifter
som Internasjonal politikk og Samtiden. I artikkelen ”Norges møte med Europa, 1950-1964”,
publisert av Institutt for forsvarsstudier i 1993, gir imidlertid Løchen et samlet perspektiv på
norsk Europa-politikk på 1940- og 1950-tallet. Han presenterer i denne artikkelen også sin to
samtidige artikler ”Holdninger til Europeisk samarbeid” fra 1964, og ”Norges møte med
Europa” fra 1965.35

Problemstillinger og avgrensning
Fra forslaget om en Europadomstol først ble fremmet på Europakongressen i Haag i mai
1948, til utenriksminister Halvard Lange den 30. juni 1964 offisielt overleverte Europarådet
erklæringen om at Norge anerkjente Europadomstolens domsmyndighet, tok det seksten år.
34

Møse, Erik, ”Lovavdelingen og menneskerettighetene – overblikk og tilbakeblikk” i Festskrift for
Lovavdelingen – 100 år 1885-1985, Helge Bugge, Kirsti Coward og Stein Rognlien (red.),Oslo:
Universitetsforlaget, 1986, 158
35
”Holdninger til Europeisk samarbeid” er en oversettelse av kapittelet “Attitude to European Political
Co-operation” i Løchen, Einar, Norway in European and Atlantic Cooperation, Oslo: Universitetsforlaget,
1964 og Løchen, Einar, ”Norsk møte med Europa” i Samtiden, 1965
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Denne oppgaven har som sitt formål å svare på følgende spørsmål: Hvorfor endret Norge
standpunkt i perioden 1948 til 1964 i spørsmålet om en tilslutning til Europadomstolen?

Til tross for at oppgaven søker å ta for seg hele perioden fra 1948 til 1964, vil hovedvekten i
analysen ligge i perioden fra 1958. Dette følger primært av at debatten om en norsk tilslutning
til Europadomstolen ble mer intens i denne perioden. I tillegg har jeg valgt å legge
hovedvekten på denne perioden som følge av de pågående forskningsprosjektene ved
Universitetet

i

Oslo,

som

tar

for

seg

Norges

tilslutning

til

Den

europeiske

menneskerettighetskonvensjonen, og vedtaket om en Europadomstol i den tidlige perioden.
Gjennom å legge hovedvekten på perioden fra 1958 til 1964, har jeg forsøkt å avgrense mitt
prosjekt i forhold til prosjektene til henholdsvis Kjersti Brathagen og Anne Julie Semb. Som
følge av at verken Brathagen eller Semb har publisert sine arbeider, og det fortsatt er usikker
når disse vil bli tilgjengelig, har jeg imidlertid sett det nødvendig og innledningsvis i denne
oppgaven, å drøfte også den tidligere fasen basert på mine egne arkivstudier og eksisterende
litteratur på feltet. Dette vil imidlertid ikke bli gjort like inngående som perioden som følger
1958.

For at analysen i denne oppgaven ikke skulle bli for omfattende, har jeg også valgt å ta for
meg kun én av de aktuelle frivillige klausulene – en norsk tilslutning til Europadomstolen.
Dette betyr imidlertid ikke at ikke en norsk anerkjennelse av prosedyren for den individuelle
klagerett i 1955 i seg selv ikke er interessesant som forskningsområdet, men skyldes den
rammen som er gitt en masteroppgave. At jeg har valgt å ta for meg en norsk tilslutning til
Europadomstolen skyldes at dette var en langt mer omfattende og omdiskutert prosess i sin
samtid. Følgelig er også kildegrunnlaget rikere. Som følge av at den individuelle klagerett
kom til å spille en rolle under diskusjonen om en norsk tilslutning til Europadomstolen etter
1958, vil jeg imidlertid kort gjøre rede for hovedtrekkene også i denne prosessen.

For å besvare oppgavens problemstilling ønsker jeg å supplere med en rekke underliggende
spørsmål: Hvordan stilte den norske regjeringen seg under forhandlingene av konvensjonen i
1949 til 1950 til europeisk konvensjon for menneskerettigheter generelt, og vedtaket om
Europadomstolen spesielt? Hvilke hensyn veide tyngst i Regjeringens vurdering av en norsk
tilslutning til Europadomstolen i denne tidlige fasen? Etter at Norge ratifiserte Den europeiske
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menneskerettighetskonvensjonen i 1951, uten å anerkjenne de frivillige klausulene, ble det
norske tilslutningsspørsmålet lagt brakk. Hva var grunnen til dette?

Syv år senere, høsten 1958, kom spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen igjen
opp til behandling i Norge. Hvorfor ble tilslutningsspørsmålet igjen aktuelt denne høsten?
Skyldtes dette indre eller ytre faktorer? Hadde den norske regjeringen på dette tidspunktet
endret standpunkt? I så fall, hvorfor og på hvilken måte? Hvilken betydning hadde de
utenrikspolitiske spørsmål som Norge stod ovenfor i samme perioden for Regjeringens
standpunkt i tilslutningsspørsmålet? Hvilke hensyn veide for og hvilke veide imot?

Våren 1959 ble Den europeiske menneskerettighetsdomstolen offisielt etablert i Strasbourg.
Allerede det påfølgende året fikk domstolen sin første sak opp til behandling. Hvilken
betydning hadde domstolens første leveår på det norske standpunktet, og for en norsk
tilslutning til Europadomstolen i juni 1964? Og hvilken rolle spilte Stortinget, norske medier
og den norske folkeopinionen i denne perioden?

For å besvare disse spørsmålene vil jeg identifisere hvem som var de mest sentrale aktørene
på norsk side i perioden fra 1958 til 1964, identifisere deres synspunkter og vurdere hva som
var deres motivasjon.

Kildemateriale og metodiske utfordringer
Allerede tidlig i arbeidet med dette prosjektet, ble det klart at spørsmålet om en norsk
tilslutning til Europadomstolen i den aktuelle tidsperioden fra 1948 til 1964, i hovedsak var en
sak som ble vurdert internt i det norske embetsverket med liten interesse fra både Stortinget
og andre. Det var Utenriksdepartementets nyopprettede rettskontor som i denne perioden
hadde ansvar for de forfatningsmessige, og folkerettslige spørsmål som Norge stod ovenfor i
forbindelse med deltakelse i internasjonalt arbeid, blant annet i FN, Europarådet, NATO, og
Nordisk råd.36 I henhold til vanlig prosedyre ved en norsk tilslutning til internasjonale avtaler
og konvensjoner, så vel som utvidelse av eksisterende forpliktelser, var imidlertid
Utenriksdepartementet pliktig til å konferere med Justisdepartementets lovavdeling.37 Av den
grunn har Utenriksdepartementets arkiv, fordelt på Riksarkivet (frem til 1959), og

36
37

Utenriksdepartementets kalender for 1954-1967, Oslo: Grøndahl & Søns boktrykkeri
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Utenriksdepartementet (etter 1960), så vel som Justisdepartementets arkiv på Riksarkivet,
dannet hovedgrunnlaget av kildemateriale for denne oppgaven. Det eksisterende
kildemateriale fra disse to departementene om Norges deltakelse i Europarådet, og arbeidet
med konvensjonen er omfattende. Som følge av at materiale har vært godt organisert, både
kronologisk og tematisk, har det allikevel vært en overkommelig jobb å ta seg gjennom
materiale på en grundig og god måte. Materiale fra de to departementene er også supplert med
materiale fra regjeringskonferansen den 15. april 1964, hvor en norsk tilslutning til
Europadomstolen ble vedtatt i statsråd.38

Kildegrunnlaget for oppgaven omfatter også en rekke dokumenter fra Stortinget i perioden fra
1948 til 1964. Dette materiale inneholder de aktuelle stortingspropsjoner, fremmet av
Utenriksdepartementet ved innhenting av Stortingets samtykke til en norsk ratifikasjon av
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i 1951, anerkjennelsen av prosedyren for
den individuelle klagerett i 1955, og anerkjennelsen av Europadomstolens domsmyndighet i
1964. Så vel som innstillingene fra Utenriks- og konstitusjonskomiteen, og forhandlingene i
Stortinget til hver av de overnevnte saker. Materiale inneholder også tre interpellasjoner, stilt
Regjeringen i tilslutningsspørsmålet i henholdsvis 1962, 1963 og 1964. Så vel som en
stortingsmelding fremmet av Justisdepartementet i 1951, med utredningen ”Grunnloven og
Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner”.39 Det aktuelle materiale har jeg funnet
frem til ved hjelp av henvisninger i dokumentene fra Utenriksdepartementet- og
Justisdepartementets arkiver, så vel som gjennom søk i Stortingets database på nett.40
Stortingsmateriale er også blitt supplert med dokumenter fra Nordisk råd, som blant annet
inneholder en debatt mellom representanter fra de parlamentariske forsamlingene i de
nordiske landene.41 Dette materiale er tilgjengelig på Stortingets bibliotek.

38

Riksarkivet, Statsministerens kontor arkiv, 1964-65: Serie: Aa – Referater fra regjeringens konferanser
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Da – Regjeringsnotater (boks 45 Justisdepartementet 1964–65 og boks 83 Utenriksdepartementet 196465). Ble innvilget innsyn i dette materiale av Riksantikvaren v/underdirektør Erland Pettersen e.f. og
arkivar Leif Thingsrud, 23. oktober 2015
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For en fullstendigoversikt se: Kilder og litteratur, 123
40
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Byström, Tryggve, Nordiska rådet 8: e sessionen, 1960, Rekjavik, Stockholm: Kungl. Boktryckeriet
P.A. Norstedt & söner Byström, Byström, Tryggve, Nordiska rådet 9: e sessionen, 1961, København,
Stockholm: Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedt & söner Byström, Tryggve og Olof Wallmén, Nordiska
rådet 10: e sessionen, 1962, Helsingfors, Stockholm: Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedt & söner, 1962
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En metodisk utfordring i arbeidet med statlige kilder, er at disse dokumentene ikke forteller
hele historien.42 Dokumentene som er tilgjengelig i Justis- og Utenriksdepartementets arkiver
beskriver i liten grad bakenforliggende årsaker og tankeprosesser som ledet frem til en
standpunktendring, eller en beslutning. Dette er tilfelle også for dokumentene tilgjengelig fra
Stortinget. Jeg har derfor vært nødt til å tolke disse endringer, og beslutningen med
utgangspunkt i annet materiale. Her har det vært spesielt nyttig at flere av de mest sentrale
aktører i både Justisdepartementets lovavdeling, Utenriksdepartementets rettskontor, og på
Stortinget, har publisert artikler om Norges deltakelse i internasjonalt- og europeisk
samarbeid.43

Av disse aktører er det imidlertid jurist og byråsjef for Rettskontoret, Einar Løchen som har
hatt det viktigste bidraget. I perioden 1940-70 publiserte han en rekke artikler i ulike
tidsskrifter, og i bokform om Norges deltakelse i europeisk samarbeid. 44 Som en følge av at
Løchen selv spilte en sentral rolle i prosessen frem mot en norsk tilslutning til
Europadomstolen, så vel som at han til dags dato fortsatt er den enkeltaktør som i størst grad
har beskjeftiget seg med Norges forhold til Europarådet i den aktuelle periode som denne
oppgaven tar for seg, har han fått en slags overlappende rolle som både levning og
beretning.45 Det vil si at Løchens artikler er blitt bruk som både kilde til å avdekke hva
Løchen tenkte, hva som var hans motivasjon, og hvilken oppfatning han hadde av det
europeiske menneskerettighetssystemet i denne perioden. Som beretning har hans artikler blitt
brukt som en fortelling om hva som faktisk skjedde. Med dette følger det imidlertid nok en
metodisk utfordring ved at Løchen i tilslutningsspørsmålet, hadde tatt et klart politisk
standpunkt. Jeg har imidlertid søkt å løse denne utfordringen ved å gå Løchens fortelling i
sømmene, og sjekke den opp mot både kildene i statsarkivet, så vel som i eksisterende
litteratur der det har vært mulig. Etter min vurdering får Løchens fortelling her god støtte.
42

Kjeldstadli, Knut, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Oslo:
Universitetsforlaget, 2010, 176
43
Her kan blant annet nevnes: ekspedisjonssjef for Lovavdelingen Finn Hiort Høy, formann for
Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite Finn Moe og Stortingsrepresentant Edvard Hambro.
44
Blant annet: Løchen, Einar, ”Europarådets virksomhet” i Samtiden, 2, 1950, ”Europarådets annen
sesjon” i Internasjonal politikk, 5, 1950, ”Konferansediplomati” i Internasjonal politikk, 6,
1950, ”Parlamentarisk kontroll av internasjonale organisasjoner” i Internasjonal politikk, 5,
1951, ”Europarådets plass i det europeiske samarbeid” i Internasjonal poltikk, 2, 1952, ”Europarådets
høstsesjon” i Internasjonal politikk, 4, 1953, ”Nasjonal suverenitet og internasjonalt samarbeide” i
Internasjonal politikk, 10, 1953, ”Regjeringssamarbeid eller overnasjonal organisasjon” i Samtiden,
1955, ”Politiske synspunkter på europeisk samling etter den andre verdens krig til i dag” i Internasjonal
politikk, 2, 1960, Løchen, Einar og Torkell Opsahl, ”Suverenitet og overnasjonale org aner” i Internasjonal
politikk, 2, 1962 og Løchen, Einar, ”Norsk møte med Europa” i Samtiden, 1965
45
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Av sekundærlitteratur har spesielt bind 5 av Norges utenrikspolitiske historie: Kald krig og
internasjonalisering, 1949-1965 skrevet av historikerne Knut Einar Eriksen og Helge Pharo,
vært av avgjørende betydning. Boken gir en grundig gjennomgang av norsk utenrikspolitikk i
perioden. Boken er delt i to deler, med et skille i 1955. Den første perioden karakteriseres som
den mest intense perioden av den kalde perioden. Den andre perioden blir beskrevet som en
innledning til en mer omfattende avspenningsperiode etter Cubakrisen i 1962. Innenfor hver
del er boken delt opp i tematiske kapitler som omhandler: sikkerhetspolitikk, europeisk og
nordisk integrasjon, Norges forhold til den tredje verden, Norges stilling i polarområdene,
utvidelsen av fiskerigrensene, og havrettsspørsmål. For denne oppgaven har det særlig vært
kapitlene om europeisk integrasjon, så vel som Norges forhold til den tredje verden, som har
vært avgjørende. Også Pharos artikkel ”Norge, EF og europeisk samarbeid” publisert i
Internasjonal politikk i 1988, så vel som hans bok: ”Norge, Norden og europeisk integrasjon
som forskningsfelt” fra 1991, har her vært viktig. Av masteroppgaver kan Haakon Andreas
Ikonomous oppgave fra 2010 ”Den indre kjerne. Europaekspertene i Utenriksdepartementet i
perioden 1960-1963”, vært nyttig. Gjennom sin oppgave analyserer Ikonomou en gruppe på
ni embetsmenn i Utenriksdepartementet som arbeidet for en norsk deltakelse i europeisk
samarbeid i denne perioden. Ikonomou anfører at denne gruppen av embetsmenn kan
karakteriseres som et policy network - et nettverk av mennesker av sammenfallende alder,
kjønn, utdannelse, med begrenset tilgang til medlemskap som jobbet mot et bestemt mål. I
dette tilfelle var målet norsk medlemskap i Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC).

For å få en mer inngående forståelse av arbeidet som foregikk i de to departementene, og for å
utfylle det skiftelige materiale, har jeg også intervjuet tidligere høyesterettsdommer Vera
Holmøy (f.1931). Holmøy arbeidet i perioden 1955-57 som sekretær (tilsvarer:
førstekonsulent)

ved

Utenriksdepartementets

rettskontor.

I

1957

forlot

hun

Utenriksdepartementet til fordel for samme stilling i Justisdepartementets lovavdeling. Fra
1965 var hun byråsjef i samme avdeling, og underdirektør fra 1974. I 1976 ble Holmøy
utnevnt til dommer i Høyesterett. Holmøy var den første i Lovavdelingen til å behandle
spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen høsten 1958. I noe varierende grad
var hun også involvert i vurderingen om en norsk tilslutning til Europadomstolen i første
halvdel av 1960-tallet. Samtalen med Holmøy ga meg et innblikk i hvordan arbeidet i
departementene, og da særlig Lovavdelingen, foregikk. Hun bidro også til å gi meg en økt
forståelse for hvilke forventninger som fantes til den nyopprettede Europadomstolen i denne
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perioden. Til tross for at hendelsene det her er snakk om ligger langt tilbake i tid, og det er
utfordrende for hukommelsen å foreta en slik tidsreise uten å være preget av dagens
kunnskap, får Holmøys tanker og slutninger god støtte fra kildene i arkivene, så vel som i
både den norske og internasjonale forskning som er gjort på feltet. Holmøy var derfor av
avgjørende betydning for å hjelpe meg å danne et bilde av prosessen.

For en forståelse av Strasbourgssystemet i den aktuelle tidsperioden har jeg også benyttet meg
av domsavgjørelsene fra noen av de viktigste sakene som ble behandlet i henholdsvis Den
europeiske menneskerettighetskommisjonen, og Europadomstolen i deres første leveår. De
fleste sakene er tilgjengelig i Europadomstolens database: HUDOC. 46 De relevante norske
sakene som ikke var å finne i HUDOC-databasen har jeg fått tilsendt fra Den europeiske
menneskerettighetsdomstolens arkiver i Strasbourg.47 Også irske dr. juris Brian Doolands bok
fra 2001 Lawless v Irland (1957-1961): The First Case Before the European Court of Human
Rights. An international miscarrige of justice har vært særlig viktig. Dooland har gjennomgått
det foreliggende irske arkivmateriale i saken som ble avgradert på midten av 1990-tallet. Her
kan også nevnes Frede Castbergs artikkel ”Den europeiske menneskerettighetskonvensjon om
menneskerettighetene” i Lov og Rett fra 1962, og Terje Wolds artikkel ”Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon og Norge” i Festskrift til Frede Castberg fra 1963.
I arbeidet med denne oppgaven har jeg også brukt to episoder av dokumentarserien ”Norge
gjennom 150-år”, produsert av NRK i anledning Grunnlovens 150-års jubileum i 1964. Den
først episoden som er gitt navnet ”Grunnloven og den lille mann”, omhandler
menneskerettighetene og menneskerettighetens betydning for Norge.

48

Her intervjues blant

annet to av Norges fremste jurister: Johs. Andenæs og høyesterettsadvokat Alf Nordhus. Det
foretas også en rekke intervjuer av ”mannen i gata”, om deres forhold til
menneskerettighetene. Det skal her nevnes at dokumentarserien i 1964 ble laget som en
hyllest til Norges utvikling siden 1814, og serien retter derfor i liten grad et kritisk blikk mot
Norge. Episoden ”Grunnloven og den lille mann” gir imidlertid et innblikk i hvordan
menneskerettigheter ble oppfattet i Norge i denne perioden. Sammen med intervjuet av Vera
Holmøy har den derfor vært et viktig supplement til kildene i statsarkivet, for å forstå
46

http://hudoc.echr.coe.int/ [2. mars 2016]
Registry of the European Court of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg, France.
(ECHRArchives@echr.coe.int)
48
Episode 4: ”Grunnloven og den lille mannen”, Norge gjennom 150 år, NRK, 1964.
https://tv.nrk.no/serie/norge-gjennom-150-aar/FOLA64002764/sesong-1/episode-4
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menneskerettighetens betydning i denne perioden. Den andre episoden, ”Over alle grenser”,
tar for seg Norges deltakelse i internasjonalt samarbeid.49 Her intervjues blant annet
utenriksminister Halvard Lange, så vel som stortingsrepresentant Aase Lionæs (DNA) og
Erling Pettersen (H). Både Lionæs og Pettersen var delaktige i internasjonalt arbeid,
henholdsvis i FN og Europarådet. Episoden gir et innblikk i hvordan norske
stortingsrepresentanter arbeidet internasjonalt, og hvordan dette arbeidet påvirket det øvrige
arbeidet i Stortinget.

Til tross for at jeg ikke har foretatt noen systematisk gjennomgang har jeg også tatt i bruk en
rekke avisartikler, og innlegg som jeg har funnet frem til gjennom søk i Nasjonalbibliotekets
database, Atekst og Aftenpostens arkiv.

Oppgavens oppbygning
Oppgaven er kronologisk oppdelt i tre empiriske kapitler, etterfulgt av et kapittel som
sammenfatter funnene i analysen, og kommer med oppgavens konklusjon. I kapittel 2 –
Motstand tar jeg for meg den første perioden av prosessen, 1948-1957. Jeg gjør her rede for
opprinnelsen til Europarådet, og det europeiske menneskerettighetssystemet basert på
sekundærlitteratur. Jeg drøfter også bakgrunnen for Norges holdning til en europeisk
konvensjon for menneskerettigheter under forhandlingene av konvensjonen 1949-50, og i
årene som fulgte etter signeringen i 1950, basert på kilder fra Stortinget og
Justisdepartementet- og Utenriksdepartementets arkiver. I det kapittel 3 – Vendepunktet tar
jeg for meg perioden 1958-1960, hvor tilslutningsspørsmålet igjen kom opp til behandling i
Norge. Analysen i dette kapittelet baserer seg i hovedsak på kilder fra Justis- og
Utenriksdepartementets arkiver, støttet opp av samtidige artikler. I kapittel 3 – Tilslutning, tar
jeg for meg siste del av prosessen, 1960-1964. Her er kildemateriale blitt utvidet til, i større
grad enn i de tidligere kapitler, å inkludere også dokumenter fra Stortingets arkiver, så vel
som HUDOC-databasen.

49

Episode 6: ”Over alle grenser”, Norge gjennom 150 år, NRK, 1964, https://tv.nrk.no/serie/norgegjennom-150-aar/FOLA64002964/sesong-1/episode-6
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Kapittel 2: Motstand, 1948-1957
Gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 4. november 1950, ble det
vedtatt at det skulle opprettes en europeisk domstol for beskyttelse av rettighetene i
konvensjonen. Dette var første gang det var blitt vedtatt å opprette en internasjonal domstol
som skulle regulere forhold mellom en stat og deres egne borgere. Gjennom prosedyren for
den individuelle klageretten, åpnet også konvensjonen for at enkeltpersoner skulle kunne få
en sak mot egen stat opp for et overnasjonalt organ. Som følge av uenighet mellom de ulike
partene under forhandlingene i 1949-50, bærer imidlertid konvensjonen preg av en rekke
kompromisser. De to mest kontroversielle artiklene som omhandlet domstolen og klageretten,
ble blant annet gjort til frivillige klausuler.50 De mange kompromissene er grunnen til at
konvensjonen er blitt karakterisert som en konvensjon ”à la carte”, hvor medlemsstatene selv
kunne velge og vrake mellom hvilke deler av konvensjonen de ønsket å slutte seg til.51

Norge inntok allerede fra det europeiske samarbeidets begynnelse, en svært reservert og
avventende holdning til europeisk samarbeid generelt, men også til utviklingen av normer og
institusjoner til å fremme menneskerettigheter. Under første fase av forhandlingene av
konvensjonen sensommeren 1949, argumenterte den norske delegasjonen mot utarbeidelse av
en regional konvensjon for menneskerettighetene i Europa. Til tross for at dette standpunktet
ble forlatt i januar 1950, vedvarte en svært avventende holdning til konvensjonen, og det
institusjonelle rammeverket som var blitt foreslått tilknytning til den. Hvorfor inntok Norge
under forhandlingene, så vel som årene som fulgte signeringen av konvensjonen i 1950, et
slikt avventende standpunkt ovenfor konvensjonen?

50

I tillegg krevde konvensjonen at minst åtte stater kom med separate erklæringer hvor de anerkjente
domstolens domsmyndighet før Europadomstolen etableres
51
Madsen, “’Legal diplomacy’ – Law Politics and the Genesis of Postwar European Human Rights”, 68-69 og
Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights, 8-9
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Fra Haag til London

Initiativet til en europeisk konvensjon for menneskerettigheter og en Europadomstol, ble tatt
på Europakongressen som ble avholdt i regi av Europabevegelsen52 i mai 1948.
Europabevegelsen, som hadde sin opprinnelse i det konservative politiske miljøet i
Storbritannia i de første etterkrigsårene, fungerte som en paraplyorganisasjon for en rekke
ulike europeiske organisasjoner, som arbeidet for en samling av Europa.53 Felles for disse
organisasjonene var et syn om at gjennom å erstatte den europeiske nasjonalstaten med en
form for europeisk føderasjon, ville ikke bare den økonomiske- og psykologiske krisen som
Europa stod ovenfor i perioden løses, men en varig og stabil fred ville også sikres på det
europeiske kontinentet.54 Kongressen, som samlet hele 663 deltakere fra seksten europeiske
land, så vel som en rekke observatører fra land utenfor Europa, hadde følgelig som formål å
diskutere mulighetene for et utstrakt økonomisk- og politisk samarbeid mellom de europeiske
stater.55

“A kind of United states of Europe”56
Europabevegelsens forslag om en europeisk føderalstat hadde i de første etterkrigsårene blitt
møtte med en manglende entusiasme fra de europeiske regjeringene, og da spesielt
regjeringene i Storbritannia, og i de skandinaviske landene. Gjennom kongressen i Haag,
ønsket derfor Europabevegelsen å forbigå de nasjonale regjeringene, og rette en appell direkte
til det europeiske folk. Kongressen skulle overbevise om at den absolutt største faren mot fred
52

Organisasjonen het opprinnelig The Joint International Committee for European Unity men byttet 25.
oktober 1948 navn til European Movement International (forkortet til European Movement). På norsk har
organisasjonen fått navnet Europabevegelsen.
53
European Movement International bestod av seks grunnleggende organisasjoner, så vel som en rekke
tilhenger- eller assosierte organisasjoner. Av de seks grunnleggende organisasjonene var det tre som var
av kristendemokratisk karakter: Nouvelles Équipes Internationales, Le Mouvement Libéral pour L´Europe,
og Le Mouvement Socialiste pour pour les États Unis d´Europe. To var av føderal karakter: Le
Mouvement Fédéraliste Européenne og Le centre d´Action Fédéraliste. Og en var av økonomisk karakter:
La Ligue Européenne de Coopération Économique. Se: Simpson, Human Rights and the End of Empire,
629 og Dinan, Desmond, Europe Recast. A History of European Union, New York: Palgrave Macmillian,
2004, 22-24
54
Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights og Bates, Ed, ”The birth of the
European Convention on Human Rights – and the European Court of Human Rights” i The European
Court of Human Rights between Law and Politics, Jonas Kristoffersen og Mikael Rask Madsen (red.),
Oxford University Press, 2011
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Simpson, Human Rights and the End of Empire, 561 og 603
56
Utdrag av tale holdt av Winston Churchill på Universitetet i Zurich, 19. September 1946. Hentet fra:
The Churchill Society London, Winston Churchill speaking in Zurich 19th September 1946,
http://www.churchill-society-london.org.uk/astonish.html [12. mars 16]
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på det europeiske kontinentet, var et delt Europa. Bevegelsen begrunnet dette ved å vise til at
de interne grenser mellom de europeiske statene, forhindret den europeiske økonomien fra og
nå sitt fulle potensiale, noe som igjen gjorde det demokratiske rammeverket i de
vesteuropeiske landene sårbart. Det vesteuropeiske demokratiske system var ikke bare sårbart
ovenfor nasjonale kommunistpartier, som i en rekke vesteuropeiske land hadde vært på
fremmarsj etter krigens slutt, men også ovenfor en stadig større blokk av kommunistiske
stater, som i disse årene vokste frem i Sovjetunionens nærområde.57 Europabevegelsens
ledere fremholdt at kun gjennom en økonomisk- og politisk forening av de europeiske stater,
basert på et sett av felles demokratiske og humanistiske prinsipper, kunne Europa reddes fra
”tyranni og terror”.58
På kongressen i Haag fremmet Europabevegelsen et forslag om å etablere et ”United States of
Europe” (heretter oversatt til: ”forent Europa”), etter modell av USA. Innenfor dette området
skulle en fri flyt av personer, ideer og varer sikres.59 Videre skulle det opprettes en europeisk
parlamentarisk forsamling, bestående av representanter fra alle de europeiske medlemsstatene,
som skulle fungere som den utøvende makt. Gjennom et eget europeisk charter for
menneskerettigheter, og en europeisk domstol skulle grunnleggende demokratiske verdier
sikres.60 Europabevegelsen uttrykte at de ikke ønsket å trekke verken politiske eller fysiske
grenser for hvem som kunne delta i en slik organisering av Europa, men det ble stilt krav om
at borgernes fundamentale menneskerettigheter, og -friheter skulle være sikret hos samtlige
land som ønsket å delta. En følge av dette, slik bevegelsen selv uttrykte det, ville være at
”noen land [ville] være i stand til å innta sine plasser rundt det europeiske rådsbordet tidligere
enn andre, men alle var like velkomne”.61 I første omgang så Europabevegelsen for seg en
organisering av kun de vesteuropeiske stater.

Det var den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill, som sammen med sin
svigersønn Duncan Sandys, spilte en avgjørende rolle i den britiske grenen av
Europabevegelsen, som på vegne av bevegelsen ledet kongressen i Haag. Allerede i
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kongressens åpningstale, fremmet Churchill forslaget om et eget europeisk charter for
menneskerettigheter. I følge Churchill skulle ikke et slikt charter endre de eksisterende
forhold i Vest-Europa, men derimot beskytte det eksisterende fra angrep fra en mulig
fremtidig totalitær trussel. Churchill så rett og slett for seg at dette charteret skulle være en
deklarasjon av den eksisterende vestlige ideologi.62 Det skal her nevnes at selve forslaget ikke
stammet fra Churchill selv, men fra en gruppe jurister innad i Europabevegelsen, og da
spesielt britiske sir David Maxwell-Fyfe, og franske Pierre-Henri Teitgen. Den opprinnelige
ideen bak konvensjonen, og den tilhørende domstolen, var at den skulle fungere som en slags
”alarmklokke” for det frie og demokratiske Europa. Denne ”alarmklokken” skulle gå av
dersom en europeisk stat startet på veien mot totalitarisme. Tanken var at gjennom å etablere
internasjonale mekanismer for beskyttelse av fundamentale demokratiske rettigheter, skulle
Europa kunne unngå at en ny Hitler, så vel som fremveksten av nye totalitære regimer.63

Deltakelsen av en rekke prominente europeiske politikere på Europakongressen, viser hvilken
stor oppslutning det var omkring et europeisk samarbeid i denne perioden.64 Dette må ses som
et resultat av flere forhold. For det første fantes det i denne perioden en utstrakt oppfatning i
flere europeiske land om at nasjonalstaten var skylden i utbruddet av de to verdenskrigene. 65
At Europa nesten umiddelbart etter at andre verdenskrig var kommet til en slutt, stod ovenfor
mulighetene for nok en global konflikt – denne gang mellom øst og vest, hvor det europeiske
kontinentet igjen befant seg midt i konfliktens kjerneområde, virket inn som et sterkt insentiv
for å samle seg.66 For det andre fantes det i denne perioden stor frykt for en stadig større
oppslutning omkring nasjonale kommunistpartier, så vel som frykt for en sovjetisk ekspansjon
inn i Vest-Europa. I siste halvdel av 1940-tallet hadde Europa vært vitne til blant annet
borgerkrig i Hellas (mellom regjeringsstyrkene og det greske kommunistpartiet),
kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia og Berlin-blokaden. At Europabevegelsen
lanserte en idé som lovet å sikre mot liknende hendelser i Vest-Europa, fikk følgelig stor
oppslutning blant en rekke europeere.67 Dette dannet også bakgrunnen for at den belgiske
62
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statsministeren Paul-Henri Spaaks uttalelse om at ingen annen mann har gjort mer for
foreningen av de vesteuropeiske stater enn Josef Stalin.68 Som statsviteren Ann Deighton
viser til var det imidlertid få av deltakerne på kongressen som på dette tidspunktet selv satt i
regjering, eller var valgt inn i nasjonale parlamenter. Deres deltakelse må, i følge Deighton,
derfor også ses som et resultat av et behov for en kanal for å omsette deres politiske
ambisjoner til noe mer konkret.69 Dette kan i stor grad sies å ha vært gjeldende for den
tidligere konservative statsministeren Winston Churchill, som etter krigens slutt i 1945, hadde
mistet regjeringsmakten i Storbritannia til Labourpartiet og Clement Attlee.

Til tross for at kongressens deltakere kom fra hele det partipolitiske spekteret i Europa,
oppfattet den daværende norske Arbeiderparti-regjeringen, under ledelse av statsminister
Einar Gerhardsen, i stor grad Europakongressen som et konservativt initiativ. Følgelig deltok
ingen offisiell norsk regjeringsdelegasjon. Historiker Helge Pharo viser til at den norske
regjeringen så det som nødvendig å tydelig markere en avstand fra et økonomisk og politisk
system som representere en politisk filosofi som den norsk arbeiderbevegelsen hadde vokst
frem i kamp mot.70 Den norske regjeringens motstand ble også forsterket av at den britiske
Labour-regjeringen gikk ut og frarådet sine medlemmer om å delta i Europabevegelsens
arbeid og på kongressen.71 Fra Norge deltok en mindre gruppe av norske stortingspolitikere.72
Denne norske delegasjonen forholdt seg reservert under konferansen.73

Europeisk samarbeid opp på den politiske agenda
Fordi Europakongressen ble avholdt på grunnlag av et privat initiativ hadde ikke kongressen
myndighet til å fatte bindene vedtak. Det var dermed først når Frankrike sommeren 1948
fremmet et forslag i Brusselmaktenes konsultative komite (som bestod av: Belgia, Frankrike,
Nederland, Luxembourg, Italia og Storbritannia), om å etablere en europeisk parlamentarisk
68
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forsamling, og en økonomisk union, at forslaget ble tatt opp på et offisielt statlig nivå.74 Det
var flere årsaker til at det var nettopp Frankrike som tok et slikt initiativ. For det første ga
forslaget Frankrike muligheten til igjen å innta en lederrolle i Europa, og på den måten å
gjenopprette den tapte prestisje de hadde opplevd blant annet som følge av det slående
nederlaget ovenfor Nazi-Tyskland. For det andre skapte ideen om et ”forent Europa”
muligheten til å etablere en ”tredjemakt”, som kunne veie opp for supermaktene USA og
Sovjetunionen. For det tredje, og kanskje den viktigste drivkraften for det franske initiativ, var
motivert av ønske om å begrense en tysk gjenreisning. Det fantes i Frankrike i perioden en
sterk tro på at et tettere samarbeid mellom de europeiske statene ville fungere som en brems
på tysk selvstendighet. Den franske utenriksministeren Georges Bidault, som fremmet
forslaget på vegne av den franske regjeringen, håpet at som følge av en utvikling av felles
europeiske institusjoner, ville Tyskland aldri utgjøre en trussel mot Frankrike igjen. 75

I Brusselkomiteens konsultative forsamling, møtte det franske forslaget stor motstand fra
britene. Denne motstanden må ses i forlengelsen av den motstand som var blitt vist av den
britiske Labour-regjeringen ovenfor kongressen i Haag. Labourpartiets skepsis til
Europabevegelsens arbeid var imidlertid ikke bare knyttet til en tradisjonell partipolitisk
konflikt mellom de to partiene, men var også grunnet en oppfatning om at
Europabevegelsens, og da spesielt Churchills visjoner av Europa i bunn var anti-sovjetiske.76
Den britiske regjeringen anførte at en slik anti-sovjetisk politikk gikk i mot den politikken
som hadde blitt skissert av ”de tre store”– USA, Storbritannia og Sovjetunionen, mot slutten
av krigen. Så vel som det arbeidet som pågikk mellom de tre statene i Forente nasjoner
(FN).77 Dette var en oppfatning som i stor grad ble delt av den norske regjeringen. I Norge ble
det også det fryktet at et ustrakt samarbeid mellom de vesteuropeiske statene, ville skape
sterke blokkdannelser.78 Churchill selv avviste at planene kun var et trekk i det maktpolitiske
spillet mot Sovjetunionen.79
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Den sterke skepsisen som ble anført ovenfor forslaget om et ”forent Europa”, må ikke tolkes
som om den britiske Labour-regjeringen var motstander av økt europeisk samarbeid. Tvert i
mot hadde ideer om dannelsen av en vesteuropeisk blokk begynt å florere innad i det britiske
utenriksdepartementet allerede omkring 1945.80 Og den britiske utenriksministeren Ernest
Bevin, så vel som mange i det britiske utenriksdepartementet, så en viss grad av europeisk
integrasjon eller en gradvis formasjon av en vestlig blokk, som et ønskelig fremtidig mål. Det
som imidlertid skilte disse ideene fra Churchills, var at de var av en ikke-føderal karakter. En
vestlig blokk, slik Bevin så det, skulle bestå av et samarbeid mellom suverene stater, og skulle
komme til enten gjennom konvensjoner eller konsensus, oppnådd gjennom mellomfolkelige
forhandlinger.81 Dette blir kalt en funksjonell tilnærming til europeisk samarbeid, og innebar,
i motsetningen til en føderal organisering, ikke overgivelse av nasjonal suverenitet til et
overnasjonalt organ. Etter at Norge hadde forlatt brobyggingspolitikken våren 1948, og sluttet
seg til planene om den vestlige militæralliansen, inntok den norske regjeringen en tilsvarende
tilnærming til vesteuropeisk samarbeid som den britiske regjeringen. 82 Konflikten mellom en
føderal- og en funksjonell tilnærming til samarbeid, kom til å prege det europeiske
samarbeidsprosjektet i mange tiår fremover.

Sett bort fra den britiske responsen ble det franske forslaget tatt godt i mot av de øvrige
Brusselmaktene. Belgia, ved statsminister Paul-Henri Spaak, ga sin fulle støtte til forslaget.
Og både Nederland og Italia viste seg positive.83 Det skal her nevnes at både den belgiske
statsministeren og Italias statsminister Alcide de Gasperi, sammen med den tidligere franske
statsministeren Léon Blum, og den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill, var
blitt gjort til ærespresidenter i den nye Europabevegelsen. Frankrikes nye utenriksminister
Robert Schuman, som tok over etter Bidault sensommeren 1948, hadde også en sterk
tilknytning til Europabevegelsen. Båndene mellom regjeringene i de kontinentaleuropeiske
landene og Europabevegelsen var følgelig sterke. En rekke av Europabevegelsens medlemmer
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spilte også sentrale roller under forhandlingene av det franske forslaget i 1948/49 som
deltaker eller rådgiver til de kontinentaleuropeiske regjeringsdelegasjonene.84

Også USA ga sin støtte til det franske forslaget. At amerikanerne støttet forslaget, og videre
utover 1950-tallet fortsatte å oppfordre til økt europeisk integrasjon, må ses som et resultat av
flere forhold. Historikeren Geir Lundestad forklarer den amerikanske entusiasmen ved å vise
til at USA i perioden etter krigens slutt hadde en tendens til å se den amerikanske modellen
som universell. En modell som resten av verden både kunne og burde etterlikne. Dette var
tilfelle med det amerikanske føderalsystemet, politisk demokrati, så vel som et fritt og åpent
marked.85 Forslaget som var blitt fremmet av Europabevegelsen om et ”forent Europa” passer
dermed godt overens med en slik oppfatning. Lundestad viser videre til at nært knyttet til
denne oppfatningen var at et slikt integrert Europa, også ville føre til et mer ”rasjonelt og
effektivt” Europa. Det ville ha en positiv effekt på europeisk økonomi, noe som igjen ville
lette på den økonomiske byrden som USA hadde pådratt seg i Europa etter krigens slutt. Rent
praktisk ville det også være enklere for Washington å forholde seg politisk til ett forent
Europa, fremfor et mylder av ulike europeiske stater. Den viktigste årsaken for den
amerikanske støtten må imidlertid sies å være at et sterkt og samlet Vest-Europa ville kunne
være en nyttig alliert. I tillegg kunne det fungere som en buffer både ovenfor det
kommunistiske Sovjetunionen, så vel som mot en mulig fremtidig tysk trussel. 86

Den brede støtten til det franske forslaget gjorde at den britiske regjeringen raskt forstod, at
dersom de ikke ville risikere at Storbritannia ble stående utenfor et eventuelt vesteuropeisk
samarbeid, som ble støttet av USA, var de nødt til å gå inn i forhandlinger med de øvrige
Brusselmaktene. Resultatet av disse forhandlingene, som fant sted utover høsten og vinteren
1948, var et kompromiss mellom Frankrike og Storbritannia. Det ble besluttet at
Europarådet87, som den nye europeiske organisasjonen skulle hete, skulle bestå av både en
parlamentarisk forsamling og en ministerkomite.88 Ministerkomiteen skulle bestå av
medlemslandenes utenriksministre, mens hvert enkelt medlemsland skulle selv kunne velge
sin egen metode for å utpeke delegatene til den parlamentariske forsamlingen. Til
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Europabevegelsens store skuffelse ble imidlertid forsamlingen kun gitt rådgivende karakter.
Selv om dens medlemmer allikevel fikk lov til å diskutere mulige skritt i retning av økt
europeisk integrasjon, var de avhengige av Ministerkomiteen for at forslagene deres skulle få
virkning. 89

Etter initiativ fra britene ble det også besluttet at det europeiske samarbeidet skulle utvides til
å inkludere også de tre skandinaviske landene - Danmark, Norge og Sverige, så vel som
Irland.90 De fire landene ble invitert til å delta i samarbeidet i februar 1949. Deighton viser til
at det britiske initiativet til å utvide samarbeidet, må ses som en del av den britiske
regjeringens strategi om å svekke det europeiske samarbeidsprosjektet.91 Politisk sett stod
Storbritannia og de skandinaviske landene, og da særlig Norge, nært i denne perioden. For
Storbritannia hadde Norge etter krigens slutt, følgelig vært en svært nyttig og lojal alliert.
Deighton forklarer dette forholdet ved å vise til at de to landene hadde politiske-, kulturelle og
geopolitiske fellestrekk.92 Regjeringene i de to landene delte også en sterk motvilje mot å avgi
nasjonal suverenitet. De stod derfor i sterk opposisjon til de kontinentaleuropeiske landene.93
Gjennom å invitere Norge og de tre andre landene til å delta i samarbeidet, sikret
Storbritannia selv en sterkere posisjon ovenfor de kontinentaleuropeiske statene.

Forhandlingene mellom de ti vesteuropeiske statene om det nye Europarådets vedtekter startet
opp i London i april 1949. I overenstemmelse med britens strategi inntok den norske
delagasjonen en kritisk posisjon, og søkte så langt det var mulig å begrense rådets
myndighetsområde.94 Storbritannia, med støtte fra Norge og de to andre skandinaviske
statene, lykkes følgelig i stor grad i å forhindre at samarbeidet fikk en føderal karakter. For
Norge kan hensynet til utenrikspolitiske – og økonomisk handlefrihet, så vel som en frykt for
blokkdannelser trekkes frem som sentrale forklaringen på det norske standpunktet. Disse
hensynene gjorde seg i stor grad gjeldene også under forhandlingene av konvensjonen i 1949
og 1950. Den norske regjeringen ble kun motvillig med i det europeiske samarbeidet som
følge av det den britiske regjeringen hadde gått inn for britisk deltakelse.95
89

Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights, 50 og Young, Britain, France and
the Unity of Europe 1945-51, 115
90
Warner, “The Labour Government and the Unity of Western Europe, 1945-51”, 69
91
Deighton, ”‘Our Scandinavian Allies’. Britain, Norway and the Council of Europe”, 233
92
Deighton, ”‘Our Scandinavian Allies’. Britain, Norway and the Council of Europe”, 231
93
Pharo, ”Norge, EF og europeisk samarbeid”, 56
94
Pharo, ”Norge, EF og europeisk samarbeid”, 49
95
Ibid.

27

Menneskerettighetenes plass i det nye Europarådet
Vedtektene til det nye Europarådet ble underskrevet i London den 4. mai 1949 av de ti
vesteuropeiske statene - Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland,
Norge, Sverige og Storbritannia. I vedtektenes fortale erklærte de ti statene sin hengivenhet
til:
”[T]he spiritual and moral values which are the common heritage of their peoples and the
source of individual freedom, political liberty and the rule of law, principals which form the
basis for all genuine democracy.”96

Erklæringen om medlemsstatens felles demokratiske folkearv ble fulgt opp av to helt sentrale
bestemmelser. Den første av disse, artikkel 1, fremsatte som Europarådets fremste mål å
oppnå ”a greater unity between its members”. 97 Overholdelsen og den videre utviklingen av
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter ble her trukket frem som midler for å
oppnå en slik enhetlighet. Den andre sentrale bestemmelsen var artikkel 3, som sa at:
”Every member of the Council of Europe must accept the principles of the rule of law and of
the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms,
and collaborate sincerely and effectively in the realization of the aim of the Council of
Europe.”98

Europarådets vedtekter strakk seg her lengre enn noen annen traktat tidligere, ved at en
overholdelse av menneskerettighetene og respekt for rettsstaten ble gjort til betingelser for
medlemskap.99 Arbeidet

med

å

utarbeide

en

egen

europeiske

konvensjon

for

menneskerettigheter startet allerede august samme år. Men hvorfor fikk menneskerettighetene
en slik fremtredende plass i det europeiske samarbeidsprosjektet?

Erfaringen fra andre verdenskrig blir gjerne trukket frem som en forklaring for fremveksten
av internasjonale menneskerettigheter. Aldri før hadde verden opplevd en krig som resulterte i
så mange dødsfall og så massiv ødeleggelse i så store deler av verden. Et annet forhold som
gjorde denne krigen spesiell, var at antallet døde sivile var langt høyere enn antall døde
soldater. Følgelig er andre verdenskrig blitt karakterisert som en ”folkets krig”. 100 Professor
dr. juris og tidligere direktør for menneskerettigheter i Europarådet Arthur Henry Robertson
viser til at erfaringene fra andre verdenskrig også spilte en sentral rolle for fremveksten av det
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europeiske menneskerettighetssystemet. En rekke av de europeiske statene hadde under
krigsårene (1939-45) vært helt eller delvis under okkupasjon av Nazi-Tyskland. Følgelig
hadde befolkningen i disse landene selv erfart å bli fratatt grunnleggende demokratiske
rettigheter. En rekke av de sentrale europeiske politikerne etter krigens slutt hadde selv tatt en
aktiv del av motstandskampen, og flere hadde også sittet i fangenskap i løpet av krigsårene.

Robertson viser til erfaringene fra krigsårene, som i 1949 fortsatt lå friskt i minne, hadde ført
med seg en bevissthet om at for å sikre verdensfreden, var det nødvendig å forhindre
fremveksten av nye totalitære diktaturer i Vest-Europa.101 Slik utviklingen i Tyskland i
mellomkrigstiden hadde illustrert, ble de første skritt i retning av et diktatur tatt gjennom en
gradvis undertrykkelse av individuelle rettigheter. Når en slik utvikling allerede hadde startet,
var den svært vanskelig å snu. Det ble derfor anført at det var nødvendig å på forhånd fastsette
hvilke rettigheter, og friheter som måtte bli respektert i et demokratisk samfunn, og etablere
internasjonale institusjoner for å sørge for at disse ble overholdt.

102

Dette dannet også

bakgrunnen for Europabevegelsens forslag om å etablere et europeisk rettssystem for
beskyttelse av menneskerettighetene.

Arbeidet med en europeisk menneskerettighetskonvensjon, og mer generelt også Europarådets
arbeid, kan derfor ses som en fortsettelse av det arbeidet som var blitt påbegynt i FN etter
krigens slutt med å etablere et internasjonalt system for samarbeid mellom stater for å sikre
fred.103 Både jurist Ed Bates og sosiolog og professor dr. juris Mikael Rask Madsen viser til
at internasjonale jurister her spilte en avgjørende rolle som pådrivere for etableringen av et
europeisk rettssystem. Det var blant annet to av Europabevegelsens fremste jurister, britiske
sir David Maxwell-Fyfe og franske Pierre-Henri Teitgen, som på det første møtet i
Europarådets rådgivende parlamentariske forsamling fremmet forslaget fra Europakongressen
i Haag i 1948 om å utarbeide en egen europeisk konvensjon for menneskerettigheter. Disse
juristene, sammen med Europabevegelsens juridiske komite, gjorde også en betydelig del av
forarbeidet slik at forhandlingene av Den europeisk konvensjon for menneskerettigheter
kunne ferdigstilles på svært kort tid.104
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Også historikeren Marco Duranti legger vekt på andre verdenskrig som sentral for
fremveksten av det europeiske menneskerettighetssystemet. I motsetning til Robertson bryter
Duranti med det konvensjonelle narrativ som vektlegger motstandsbevegelsens betydning, og
som forklarer fremveksten av europeiske menneskerettigheter som en reaksjon på de
forbrytelser som var blitt gjort av nazistene og deres sympatisører. Duranti viser til at
fremveksten av det europeiske menneskerettighetssystemet også må ses som et resultat av
anstrengelser, gjort for å sikre rettighetene til nettopp de menneskene som satt i fangenskap
som følge av å ha sympatisert med nazistene. Duranti trekker her spesielt frem den ekstreme
høyresiden i tilknytning til den franske tenke-tanken La Fédération, som arbeidet med å sikre
et rettferdig rettsoppgjør for anklagde landssvikere etter krigens slutt. En liknende tankegang
kan, i følge Duranti, også spores i flere europeiske land. Duranti anfører at personer motivert
av en slik tankegang, spilte en avgjørende rolle under Europakongressen i Haag.105

I

FN

hadde

den
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krigen

virket

hemmende

på

arbeidet

i

FNs

menneskerettighetskommisjonen.106 I Europa fikk imidlertid det økte konfliktnivået mellom
øst og vest motsatt virkning, og fungerte som en drivkraft europeisk integrasjon, og da særlig
om felles demokratiske prinsipper. At disse europeiske statene, i motsetning til i FN, lykkes i
å enes om en konvensjon for menneskerettigheter, må blant annet ses som et resultat av at
Europarådet i denne perioden bestod av en mindre gruppe av likesinnede stater, når det kom
til beskyttelsen av de liberale demokratiske prinsipper.107 Så vel som at grunnleggende
individuelle rettigheter og rettssikkerhet allerede var en integrert del av rettssystemet i disse
statene.108

At menneskerettighetene i denne perioden ble gitt en slik fremtredende plass i samarbeidet
mellom de vesteuropeiske statene, må imidlertid også ses som et resultat av at dette var et
område som var forventet å i liten grad kreve endringer i de samarbeidende landene. Dette
fulgte nettopp en oppfatning om at menneskerettighetene, som en liberaldemokratisk
kjerneverdi, i stor grad allerede var gjennomført i de vesteuropeiske demokratiske stater. I så
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måte, slik også Churchill hadde vist til under Europakongressen, ville ikke en konvensjon for
beskyttelse av menneskerettighetene, endre de eksisterende forholdene i Vest-Europa, men
kun være et tiltak som ble tatt for å beskytte mot en ekstern fremtidig totalitær trussel.109
Følgelig var det på dette området, i motsetning til for eksempel det økonomiske eller politiske
området, enkelt for de likesinnede vesteuropeiske statene å samarbeide. Britiske professor dr.
juris Brian Simpson viser i denne sammenheng til den britiske utenriksministeren Ernest
Bevin uttalelser om at ”If it [Europarådet] needed [...] to be given something harmless to do,
what better than a statement of Western ideological values?”110 I forlengelsen av dette, må det
faktum at menneskerettighetene fikk en slik fremtredende plass i det europeiske samarbeidet,
også ses som en strategi fra de europeiske føderalistene for å skape mekanismer – en
konvensjon og en tilknyttet domstol, for å danne grunnlaget for og promotere et føderalt
Europa.111

Norsk skepsis til en regional konvensjon for menneskerettigheter

Forhandlingene om en europeisk konvensjon for beskyttelse av menneskerettighetene og de
grunnleggende friheter, startet opp i august 1949. Konvensjonen ble ferdigstilt i rekordfart, og
ble signert av Europarådets medlemsland allerede 4. november 1950.112 I løpet av
forhandlingsperioden på litt over et år, hadde Europarådet rukket å bli utvidet to ganger. Den
første utvidelsen omfattet Hellas og Tyrkia i august 1949. Den andre utvidelsen omfattet
Vest-Tyskland

og

Island

i

mars

1950.

Bakgrunnen

til

at

forhandlingene

om

menneskerettighetskonvensjonen gikk så raskt, var for det første at en rekke av de
vanskeligste spørsmålene allerede var blitt behandlet i FNs menneskerettighetskommisjon i
tilknytning til arbeidet med en bindende FN-konvensjon. Dette arbeidet pågikk delvis parallelt
med de europeiske forhandlingene. Også det faktum at Europabevegelsens juridiske komite,
under ledelse av den franske juristen Pierre-Henri Teitgen, hadde startet forarbeidet til
konvensjonen allerede i januar 1949, var avgjørende for at konvensjonen kunne bli ferdigstilt
på så kort tid.113 Som nevnt bestod også Europarådet i denne perioden, i motsetning til FN, av
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en langt mer homogen gruppe av liberaldemokratiske stater.114 Dette gjorde at Europarådet i
stor grad var fri for den hemsko som den kalde krigen hadde vært for arbeidet i
menneskerettighetskommisjonen i FN. Den kalde krigen ble i stedet selve motoren for et
europeisk samarbeid.115

Til tross for at konvensjonen ble ferdigstilt i løpet av kort tid, møtte Europarådets
medlemsland under forhandlingene på en rekke utfordringene. Skillelinjen mellom
føderalister og funksjonalister, som også hadde gjort seg gjeldene forut for opprettelsen av
Europarådet, kom i stor grad til å prege konvensjonsforhandlingene. Så vel som arbeidet
innad

i

Europarådet

i

de

første

årene

som

fulgte

signeringen

av

traktaten.

Uoverensstemmelsen mellom de to tilnærmingene var på et punkt under forhandlingene av
konvensjonen så kritisk at de truet med å bryte sammen forhandlingene. Den store striden
stod omkring opprettelsen av en Europadomstol, og om den individuelle klageretten.

Atlantisk orientering og frykt for overflødig arbeid
Norge hadde, som nevnt, allerede fra Europasamarbeidets begynnelse inntatt en svært
reservert holdning til europeisk samarbeid. Sammen med Storbritannia og de to andre
skandinaviske landene, utgjorde Norge under forhandlingen av konvensjonen den
funksjonalistiske blokken som stod i sterk opposisjon til den kontinentaleuropeiske tanken om
et føderalt Europa. Denne reserverte norske holdningen fikk utslag i at Norge sensommeren
1949

argumenterte

mot

utarbeidelsen

av

en

egen

europeisk

konvensjon

for

menneskerettigheter. Denne holdningen må ses som et resultat av en rekke forhold. Først og
fremst må den ses i forlengelsen av den norske utenrikspolitiske orienteringen mot de
atlantiske landene. Norge kviet seg for å knytte seg til vesteuropeisk samarbeid da de fryktet
at dette kunne bidra til å svekke tilknytningen til de atlantiske landene. 116 Som historikerne
Knut Einar Eriksen og Helge Pharo viser til, må denne atlantiske orienteringen ses som et
resultat av geografiske forhold. Som følge av å ha vært en sjøfartsnasjon, hadde Norge i stor
grad blitt trukket vestover mot de atlantiske maktene som styrte sjøveien. Disse to maktene,
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henholdsvis Storbritannia og USA, hadde i første halvdel av det tjuende århundre også fungert
som Norges beskyttere.117

Den atlantiske orienteringen i Norge hadde blitt forsterket som følge av krigsårene. Dette
fulgte blant annet av at den norske eksilregjeringen hadde oppholdt seg i London under
okkupasjonstiden, og at sterke bånd var blitt knyttet mellom britiske og norske politikere og
embetsmenn.118 Etter krigens slutt holdt sosialdemokratiske partier regjeringsmakten i både
Norge og Storbritannia, noe som ga grobunn for et godt politisk samarbeid mellom de to
regjeringene. Den atlantiske orienteringen og skepsisen til å inngå i vesteuropeisk samarbeid,
må imidlertid også ses som en følge av en grunnleggende mistillit til de vesteuropeiske
landene, og da spesielt Tyskland. Okkupasjonsårene hadde forståelig nok ført med seg en
skepsis mot et fremtidig europeisk samarbeid som inkluderte Tyskland. 119 Forut for krigen
hadde Tyskland vært Norges viktigste bindeledd til Kontinental-Europa. Samarbeid var i
mellomkrigstiden blitt etablert mellom de to landene på en rekke sentrale områder. Den tyske
okkupasjonen av Norge fra 1940 hadde imidlertid ført til at dette samarbeidet opphørte. Og
etter krigens slutt oppfattet Norge Tyskland som en svært uforutsigbar maktfaktor i Europa. 120

Så lenge Storbritannia og de to andre skandinaviske landene stilte seg avventende til det
europeiske samarbeidet, så heller ikke Norge noe økonomisk insentiv for norsk deltakelse i
europeisk samarbeid. Det oppstod følgelig en utstrakt oppfatning blant den politiske eliten i
Norge om at det atlantiske samarbeidet av økonomiske, så vel som sikkerhetspolitiske
grunner var langt viktigere for Norge enn det kontinentaleuropeiske. 121 I forlengelsen av den
atlantiske orienteringen, viser historikeren Kjersti Brathagen til at den norske motstanden mot
en regional europeisk konvensjon for menneskerettigheter, også må ses i sammenheng med at
arbeidet i FNs menneskerettighetskommisjon med å utarbeide en universell konvensjon for
menneskerettigheter høsten 1949, fortsatt pågikk. Til tross for at dette arbeidet hadde møtt
store utfordringer som følge av en økt spenning i den kalde krigen, var det få (om noen) som
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allerede da kunne forutse at arbeidet i FN, nærmest ville stoppe opp.122 I Norge bekymret
norske politikere og embetsmenn seg for at en slik regional europeisk konvensjon ikke bare
ville være overflødig i forhold til det arbeidet som på gikk i FN, men også potensielt sett
ødeleggende. Slik Brathagen viser til skyldtes denne frykten blant annet de utfordringene FNkommisjon hadde møtt som følge av de latin-amerikanske landene i 1948 hadde vedtatt The
American Declaration of the Rights and Duties of Man. I Norge var Regjeringen, og
embetsmennene i Utenriksdepartementet av den oppfatning av menneskerettigheter var best
håndtert i FN.123

At Norge i det hele tatt valgte å slutte seg til Europarådet i 1949, må ses som et resultat av
britenes deltakelse i samarbeidet, så vel som at USA ga sin fulle støtte til det europeiske
prosjektet og oppfordret til en tilslutning. Den norske preferansen for et atlantisk samarbeid
kommer imidlertid klart til uttrykk gjennom at Norge gjennom store deler av 1950-tallet
argumenterte for å omforme Europarådet til en atlantisk råd, gjennom å knytte det sammen
med Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC).124

Funksjonell tilnærming til europeisk samarbeid
Den reserverte holdningen til Europasamarbeidet, og til en europeisk konvensjon for
menneskerettigheter, må imidlertid også ses i sammenheng med en utbredt enighet på
Stortinget, i regjeringen og innad i embetsverket, omkring en funksjonell tilnærming til
europeisk samarbeid. En slik funksjonell tilnærming stod i direkte motsetning til den
føderalistiske

tilnærmingen

som

var

blitt

fremmet

av

Europabevegelsen

under

Europakongressen i Haag i 1948, og som var blitt overført til en rekke av de sentrale politiske
aktørene fra de kontinentaleuropeiske landene. Føderalistene hevdet at kun gjennom at staten
overdro en del av sin suverenitet til et uavhengig overnasjonalt organ, som direkte kunne
pålegge individer og stater forpliktelser uten å gå veien om nasjonale organer, kunne et
effektivt samarbeid i Europa sikres.125 Norge, sammen med Storbritannia og de skandinaviske
landene, tok derimot til ordet for et rent mellomstatlig europeiske samarbeid. Disse landene
ønsket å ha full økonomisk- og utenrikspolitisk handlefrihet. De hadde derfor ikke noe ønske
122
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om å utvikle Europarådet til noe mer enn det maskineri som var nødvendig for den praktiske
gjennomføringen av et samarbeid, på tvers av de vesteuropeiske landegrensene. Dette hadde
også fått utslag gjennom at Norge argumenterte for å etablere en så liten administrasjon for
Europarådet som mulig, så vel som at de argumenterte mot en europeisk domstol for
beskyttelse av rettighetene i konvensjonen.126 Det skal her nevnes at Norges økonomiske
situasjon i etterkrigstiden også gjorde at de ikke ønsket å bruke unødig tid, og penger på
internasjonalt dobbeltarbeid som var kostbart.127

Brathagen viser til at den norske skepsisen til konvensjonen, og da spesielt motstanden rettet
mot vedtaket om opprettelsen om en Europadomstol, må ses som et resultat av en oppfatning
innad i embetsverket om at domstolen ville innta en liknende rolle som amerikanske
høyesterett eller den tyske føderale forfatningsdomstolen

128

Denne oppfatningen fulgte av at

forslagene om en konvensjon for menneskerettigheter og en Europadomstol, først var blitt
lagt frem av personer tilknyttet Europabevegelsen, en føderalistisk organisasjon. Så vel som at
forslagene i hovedsak hentet sin støtte fra de kontinentaleuropeiske statene.129 Følgelig ble
disse forslagene i Norge oppfattet som et føderalistisk initiativ, som ble fremmet som en
mekanisme for å promotere et føderalt ”forent Europa”.130

Den norske grunnmotstanden mot en suverenitetsavståelse til overnasjonale organer, må i
tillegg til et ønske om økonomisk- og utenrikspolitisk handlefrihet, forklares ut fra Norges
historiske erfaringer. Her kan spesielt unionstiden under Danmark og Sverige trekkes frem
som avgjørende.131 Disse erfaringene som under forhandlingene av konvensjonen i 1949-50,
fortsatt lå frisk i minne, hadde ført til at nasjonalismen stod spesielt sterkt i Norge i denne
perioden. Statsviteren Iver Neuman viser her til at det som et resultat av nasjonalistenes
initiativ og den ledende rolle de hadde spilt i kampen for norsk uavhengighet, samt den
fredelige måten uavhengigheten i 1905 hadde blitt oppnådd på, hadde det blitt etablert en
sentral kobling mellom begrepene folk, demokrati og uavhengighet (i kontrast til stat,
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embetsvelde og union).132 Denne koblingen bidro til norsk skepsis til de føderalistiske
samlingstankene som ble fremmet på kontinentet. Pharo har argumentert på samme måte og
vist til at Norge på dette tidspunktet fortsatt var en relativ ung stat med kun noen få tiår av
uavhengighet bak seg.133 Videre viser Neuman også til at det i Norge i denne perioden fantes
et snev av overlegenhet i forhold til utenverden. Denne overlegenhet kom i tillegg til en
allerede etablert idé om at det ”fredelige” Norge skilte seg fra det ”krigerske” Europa.134
Pharo viser også til en oppfatning blant norske Arbeiderpartipolitikere om at de hadde funnet
løsningen på økonomisk styring, og veien til økonomisk vekst og velstand. I deres oppfatning
lå de kontinentaleuropeiske landene etter i denne utviklingen.135

I Norge bidro andre verdenskrig og den tyske okkupasjonen til å forsterke en norsk
nasjonalfølelse. Einar Løchen, som i denne perioden arbeidet som konsulent i
Utenriksdepartementet og som var juridisk rådgiver for den norske delegasjonen under
forhandlingene av konvensjonen, har senere fremhevet at i tiden etter krigens slutt var det, i
motsetning til på kontinentet, få nordmenn som var av den oppfatning om at nasjonalstatene
hadde overvunnet seg selv. I stedet kom Norge ut av krigen med en styrket tro på landets
nasjonale institusjoner.136 Det norske standpunkt mot overnasjonalt samarbeid ble også
styrket av den reserverte holdningen Storbritannia hadde til et europeisk samarbeid basert på
føderale prinsipper. Slik Løchen viser til ble det i denne perioden og utover på 1950-tallet ”et
slags aksiom i norsk utenrikspolitikk, at man ikke skulle gå lenger i Europasamarbeidet enn
Storbritannia”.137

Folkerettslig nydannelse og andre betenkeligheter
Etter at partene i forhandlingene i november 1940 var blitt enige om å overlate det videre
arbeidet til en gruppe av juridiske eksperter utpekt av medlemslandenes regjeringer, forlot
Norge i januar 1949 standpunktet mot en regional konvensjon for menneskerettigheter. Som
Brathagen viser til, må dette forstås som en konsekvens av at Europabevegelsens eierskap til

132

Neumann, Iver B., ”Hvorfor er ikke Norge med i Den europeiske union?” i Internasjonal politikk, 3, 2009,
421
133
Pharo, ”Norge, EF og europeisk samarbeid”, 55
134
Neumann, ”Hvorfor er ikke Norge med i Den europeiske union?”, 421
135
Pharo, ”Norge, EF og europeisk samarbeid”, 58 og Eriksen og Pharo, Kald krig og
internasjonalisering, 142
136
Løchen, ”Norges møte med Europa, 1950-1964”, 8 og Eriksen og Pharo, Kald krig og internasjonalisering,
141
137
Løchen, ”Norges møte med Europa”, 493

36

konvensjonen i stor grad ble brutt, så vel som at denne gruppen av juridiske eksperter ble gitt
klare

instrukser

om

å

ta

hensyn

til

arbeidet

som

fortsatt

pågikk

i

FNs

menneskerettighetskommisjon.138 Den juridiske ekspertkomiteen utarbeidet forslag til
konvensjonen som sommeren 1950 igjen ble diskutert av medlemslandenes offisielle
representanter. Til tross for at Norge ikke lenger motsatte seg konvensjonen, forholdt de seg
fortsatt svært avventende til konvensjonsarbeidet. Dette må blant annet ses som et resultat av
de sterke betenkeligheter som var blitt fremsatt av Justisdepartementet. Selv om det var
Utenriksdepartementet som representerte den norske regjeringen under forhandlingene av
konvensjonen,

ble

de

foreløpige

konvensjonsutkastene

fortløpende

forelagt

Justisdepartementet for kommentarer. De innvendingene departementet kom med, ble
avgjørende for det standpunkt som den norske delegasjonen inntok.

Allerede i oktober 1949 hadde Justisdepartementet gjennom et brev til Utenriksdepartementet
konkludert med at en norsk tilslutning til konvensjonen i den form den var gitt i det
daværende konvensjonsutkast, ville være i strid med Norges Grunnlov. 139 Departementets
innvendinger mot konvensjonen var her i hovedsak rettet mot forslaget om å opprette en
europeisk domstol, så vel som prosedyren for den individuelle klageretten. Lovavdelingen,
som vurderte konvensjonsutkastene for Justisdepartementet, viste til at en tilslutning til
konvensjonen slik den nå forelå, ville innebære at Norge avga myndighet til et internasjonalt
organ til å avsi dom i saker mellom den norske stat og dens egne borgere. Det ble anført at
dette var ”betenkelig nært” grensen som Grl. § 1 om at ”Norge er et fritt, selvstendig, udelelig
og uavhengig rike”, satt for adgang til å overlate kontrollen med statens myndighetsutøvelse
til et internasjonalt organ. Det ble også vist til at organet i en viss utstrekning ville få
overprøvelsesrett når det gjaldt norske lover, forvaltningssaker og domsavgjørelser.140

I mellomkrigstiden var det av blitt slått fast at Grl. § 1 ikke var til hinder for at den norske stat
forpliktet seg til å underkaste seg en internasjonal myndighetsavgjørelse i rettstvister mellom
Norge og andre land.141 Denne konklusjonen hadde dannet bakgrunnen for at Norge i
138
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mellomkrigsårene hadde slutt seg til en rekke voldgiftsavtaler med andre land, så vel som å
slutte seg til de internasjonale domstoler som ble opprettet i tilknytning til Folkeforbundet og
FN. Da Justisdepartementets lovavdeling vurderte det å avgi myndighet til en europeisk
domstol som kunne avsi dom i en sak mellom Norge og dens egne borgere, som mer tvilsomt
i forhold til Grl. § 1, må dette ses som et resultat av at det ble vurdert som en større inngripen
i norsk suverenitet.

Dette fulgte av at gjennom den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ble
enkeltindividet gjort til rettssubjekt for folkeretten. Et rettssubjekt er en som kan få
rettigheter, og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene. 142 Prosedyren for den
individuelle klagerett gjorde også at enkeltpersoner direkte kunne klage inn forhold som
normalt var blitt ansett som nasjonale anliggende, til en overnasjonal domstol. På den måten
var ikke konvensjonen bare folkerett, men også til en viss grad nasjonalrett.143 I de tidligere
folkerettslige forpliktelser som Norge hadde pådratt seg var normen at de internasjonale
domstoler kun hadde hatt i oppgave å avgjøre saker som de enkelte medlemsland selv hadde
fremmet til vern om egne borgere, eller borgernes interesser. Dette gjorde følgelig en norsk
tilslutning til Europadomstolen mer problematisk enn tidligere folkerettslige forpliktelser. Det
skal imidlertid her neves at dette ikke var første gang at enkeltindivider var blitt gjort til
rettssubjekt folkeretten. Her kan både minoritetstraktatene under Folkeforbundet, og
Nürnberg-rettsakene etter andre verdenskrig trekkes frem som eksempler. Det som skilte den
europeiske konvensjonen fra disse avtalene var imidlertid at den var langt mer allmenn og
vidtrekkende. Dette var også grunnen til at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen,
og den tilknyttede domstolen i sin samtid ble ansett som ”folkerettslige nydannelser”.144

Juristene i Lovavdelingen viste til at en delegasjon av myndighet til et organ som kunne avsi
dom i en sak mellom en stats og dennes egne borgere i forhold til Grl. § 1 på generelt
grunnlag, kunne være mulig for begrensede områder, og at dette berodde på en vurdering i
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den konkrete sak. I denne konkrete sak ble det ikke funnet nødvendig å utrede forholdet til
Grl. § 1 videre, da Lovavdelingen fant at bestemmelsen i Grl. § 88 om at ”Høyesterett
dømmer i siste instans”, og bestemmelsen i Grl. § 90 om at ”Høyesteretts dommer er
upåankelige”, var uforenelig med det foreløpige konvensjonsutkastets artikkel 24, som ga den
europeiske domstol adgang til under visse svært begrensede vilkår, å sette en judisiell
avgjørelse fra medlemsstatens til side.145 Dersom Norge tiltrådte konvensjonen i sin
daværende form, og det skulle komme til en konflikt mellom en avgjørelse gitt av norsk
Høyesterett og Europadomstolen, ville Norge for det første være folkerettslig forpliktet til å
endre sin lovgivning på det aktuelle punktet, så vel som at dommen fra Høyesterett ville bli
overprøvd. Dette var det ikke adgang til fordi dette ville være i strid med Grl. § 88 og § 90.
Konklusjonen

var

derfor

at

en

norsk

tilslutning

til

Den

europeiske

menneskerettighetskonvensjonen i den form den var gitt i konvensjonsutkastet, ikke var
mulig.146

Videre påpekte Lovavdelingen en rekke andre betenkeligheter ved en norsk tilslutning til
Europadomstolen. Ved siden av at det ble stilt sterk tvil til konvensjonens praktiske
betydning, til vern av demokratiet og tanken om at konvensjonen skulle være til hinder for at
et land gikk fra et demokratisk styresett til et diktatur, ble spesielt mulighet for misbruk av
konvensjonens organer trukket frem som avgjørende. Her fryktet Lovavdelingen spesielt for
at det europeiske menneskerettighetssystemet skulle ”bli et nytt virkefelt for kverulanter og
bli gjenstand for misbruk i politisk öyemed”.147 Grupper som landssvikere, kommunister og
sinnssyke ble her trukket frem som spesielt aktuelle. Det ble anført at dersom slike saker kom
opp til behandling kunne dette få store innenriks-, så vel som utenrikspolitiske konsekvenser
for Norge.

Et annet forhold som er blitt trukket frem av jurist og Norges nåværende dommer til
Europadomstolen, Erik Møse, som forklaring på Lovavdelings avventende standpunkt
ovenfor konvensjonen, er at rettighetene som ble listet opp i konvensjonsutkastene var svært
skjønnsmessig formulert.148 Under forhandlingene hersket stor uenighet omkring nettopp
145
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hvorvidt rettighetene kun skulle listes opp for å bli nærmere definert gjennom tolkning i det
europeiske rettssystemet, som anført av blant annet Belgia, Frankrike og Italia, eller om
rettighetenes betydning, og begrensning, klart skulle defineres. Et standpunkt holdt av
Storbritannia, Norge, Nederland og Hellas, så vel som i noen grad også de to andre
skandinaviske landene. Fra disse landene ble det anført at det var essensielt med en presis
formulering av rettighetene i konvensjonen, for at signatarstatene skulle vite nøyaktig hvilke
forpliktelser de påtok seg. Videre ble det også anført at dersom rettighetene ikke ble presist
definert, ville det også være enklere for statene å unngå sine forpliktelser.149 Det skal her
nevnes at felles for landene som argumenterte for en presis formulering av rettighetene, var at
de i større eller mindre grad hadde vist motstand mot å avgi suverenitet. Dette må derfor også
ses som et forsøk på å begrense konvensjonens og domstolens omfang og kompetanse. Til
slutt kom imidlertid partene til enighet om at rettighetene skulle defineres så klart som mulig.
Det faktiske arbeidet med å definere rettighetene var imidlertid svært vanskelig, og resultatet
ble i realiteten at rettighetene i stor grad allikevel var åpne for tolkning.150

Den norske delegasjonen var altså langt fra de eneste som stilte seg skeptiske til
konvensjonen. Uenighetene omkring de to klausulene var på et punkt så kritiske at for å
forhindre sammenbrudd i forhandlingene, ble medlemsstatene i juni 1950 enige om å godta et
forslag fra den svenske delegaten og jurist Sture Petrén om å gjøre de to klausulene frivillige
(fakultative).151 For at domstolen skulle etableres, krevdes at åtte stater kom med separate
erklæringer hvor de anerkjente domstolens domsmyndighet. Da kun Belgia, Italia og
Frankrike på dette tidspunktet støttet forslaget om en Europadomstol, ble det på
vedtakstidspunktet av konvensjonen oppfattet som lite sannsynlig (om i det hele tatt) at
domstolen ville etableres i nærmeste fremtid.152

Det var forslaget om å gjøre de to omstridte klausulene frivillige, som gjorde at en norsk
tilslutning til konvensjonen konstitusjonelt mulig, sett utfra Lovavdelings vurdering av saken.
Til tross for at Lovavdelingen uttalte at de så en rekke betenkeligheter også ved å slutte seg til
en konvensjon med valgfri domstols-kompetanse, så vel som det ble satt spørsmålstegn ved
149
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Ministerkomiteens myndighet, konkluderte Lovavdelingen i august 1950, med at det neppe
ville være noe konstitusjonelt til hinder for at Norge sluttet seg til Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen, gitt at Norge på dette tidspunktet ikke anerkjente
Europadomstolens kompetanse.153 Justisdepartementet hadde forelagt spørsmålet om
forholdet mellom Ministerkomiteens myndighet (konvensjonens art. 32) og Grl. § 1 for
professor dr. juris Frede Castberg, som var Norges fremste ekspert på forfatningsrett. I likhet
med Lovavdelingen, konkluderte Castberg at han var tilbøyelig til å anta at det ikke ville være
noe grunnlovsstridig ved at Norge ved traktat forpliktet seg til en slik ordning. Dette fulgte av
at Ministerkomiteens myndighet var gjeldene for et svært begrenset saksområde. 154 Disse
vurderingene

ledet

frem

til

at

Norge

i

1951,

ratifiserte

Den

europeiske

menneskerettighetskonvensjonen, men uten å samtidig anerkjenne de to frivillige klausulene.

Konvensjonens form og innhold
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950 kan deles inn i to deler. Den første
delen fastla og definerte de grunnleggende rettigheter som Europarådets medlemsstater
forpliktet seg til å overholde. Her kan nevnes blant annet bestemmelser om menneskers frihet
og rettsikkerhet, om rettferdig rettspleie, om ytringsfrihet og religionsfrihet og om respekt for
familielivet.155 Den andre delen av konvensjonen, og den mest nyskapende i forhold til den
eksisterende folkeretten, hadde bestemmelser om opprettelsen en europeisk kommisjon og
domstol, så vel som prosedyren for den individuelle klagerett. De to Strasbourgorganene,
Kommisjonen og Europadomstolen, skulle sammen sikre at medlemsstatene oppfylte de
forpliktelser de hadde påtatt seg. Kommisjonen skulle bestå av et medlem fra alle
medlemsstater som hadde ratifisert konvensjonen, mens domstolen skulle bestå av en dommer
fra hvert av medlemslandene, uavhengig av om vedkommende stat hadde ratifisert
konvensjonen.

Dersom det fant sted en krenkelse av konvensjonens rettigheter, skulle en klage først rettes til
Kommisjonen. Klager kunne enten reises av andre medlemsstater, eller av enkeltpersoner,
ikke-statlige organisasjoner eller grupper av enkeltpersoner. Det siste var bare mulig dersom
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den aktuelle medlemsstat hadde ratifisert den individuelle klageretten. Dette ble gjort ved å
avgi en separat erklæring om anerkjennelse. Klagen ville så behandles av Kommisjonen, og
deretter eventuelt også Europadomstolen. Det siste var bare mulig hvis medlemstatene hadde
anerkjent Europadomstolens domsmyndighet. Anerkjennelse av den individuelle klagerett og
domstolens kompetanse til å behandle klager (både fra andre stater og eventuelt individer og
andre), kunne gis for en begrenset periode, og på betingelse av gjensidighet.

For at en klage skulle tas opp til realitetsbehandling av Kommisjonen, måtte den innfri to
kriterier. Det første av disse kriteriene var at klagen skulle ha vært behandlet helt til topps i
det nasjonale rettssystem, som klagen var rettet mot. Det andre kriteriet var, i henhold til
artikkel 26 (heretter: ”seksmåneders fristen”), at klagen måtte bli brakt inn til Kommisjonen
innen seks måneder etter at den endelige avgjørelsen var blitt truffet nasjonalt. Dersom en
klage ble tatt opp til realitetsbehandling, ble den først behandlet av en underkommisjon som
søkte å komme til et forlik mellom de to partene. Dersom underkommisjonen mislyktes med
dette, ble klagen sendt videre til hovedkommisjonen. Etter å ha behandlet klagen, kom
Kommisjonen med en innstilling enten til Europarådets ministerkomite, som da avgjorde om
det var funnet sted et brudd på konvensjonen, ellers kunne saken henvises videre til
Europadomstolen. Det var kun Kommisjonen selv, eller medlemsstatene som kunne bringe en
klage videre til Europadomstolen. Dette forutsatte imidlertid at den aktuelle staten hadde
anerkjent domstolens domsmyndighet. Enkeltpersoner kunne ikke bringe klager direkte inn
for domstolen. Kommisjonen eller Europarådets medlemsstater kunne også bringe en sak inn
for Europadomstolen. Dersom domstolen fikk en klage til behandling, behandlet de saken i et
utvalg bestående av syv dommere. Den stat som klagen var rettet mot, ville alltid være
representert. Domstolsutvalget ville deretter treffe den endelige avgjørelsen i saken. 156

Debatten fortsetter i Norge etter signeringen

Diskusjonen om forholdet mellom Grunnloven og en norsk tilslutning til Europadomstolen,
fortsatte imidlertid i noe tid etter at Norge hadde ratifisert konvensjonen. Ekspedisjonssjef for
Lovavdelingen, Finn Hiorthøy, som hadde stått bak avdelingens uttalelser under
156
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forhandlingene av konvensjonen i 1949, ledet i 1951 utredningen ”Grunnloven og Norges
deltakelse i internasjonale organisasjoner”.157 Bakgrunnen for denne utredningen, som ble
gjort

med

medvirkning

fra

Forsvarsdepartementet,

Handelsdepartementet

og

Utenriksdepartementet, var økningen i internasjonalt samarbeid innenfor rammen av
internasjonale organisasjoner etter krigens slutt. Det ble i utredningens innledning uttalt at det
var åpenbart at Norge ikke kunne bli uberørt av den utviklingen som hadde funnet sted på
verdensbasis og at framtidsutsiktene av stadig mer internasjonalt samarbeid hadde skapt et
behov for en samlet utredning for å ”undersøke hvilke skranker som kunne antas at
Grunnloven oppstilte for Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner.”158 Forholdet
mellom Grunnloven og Europadomstolen var kun ett av flere forhold som ble diskutert, og det
kom delvis i bakgrunn av forhold ved samarbeid som ble ansett som langt viktigere for Norge
i denne perioden, og da særlig knyttet til NATO, FN og OEEC.

Grunnloven og Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner
I utredningen tok Hiorthøy til ordet for en langt mindre bokstavelig tolkning av Grunnlovens
forfatningsbestemmelser,

og

argumenterte

for

at

det

måtte

legges

vekt

på

samfunnsutviklingen. Det ble vist til at behandlingene av de konstitusjonelle spørsmål som
hadde dukket opp i møte med norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid, hadde vært spredt
og tilfeldig. Og at denne behandlingen i for sterk grad hadde vært bundet av tradisjonelle
forfatningsbestemmelser uten å ta hensyn til den sammenheng, og utviklingsbehov som fantes
på området.159 Som påpekt av Frede Castberg på det 20. nordiske juristmøte i 1954 hvor
utredningen ble diskutert, hadde Hiorthøy hevdet at til tross for at Grl. § 1 var av stor historisk
interesse, kunne den neppe nå tillegges en selvstendig rettslig betydning. 160 Hiorthøy hevdet
at det ikke var reglen om at Norge var et selvstendig rike som spilte den avgjørende rolle, men
derimot at det var Grunnlovens bestemmelser om kompetansefordeling mellom de norske
statsmakter, som stilte grensene for hva Norge kunne gå med på av internasjonale avtaler om
myndighet til internasjonale organisasjoner.161
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Bakgrunnen for denne oppfatningen ble utdypet av Hiorthøy i en artikkel publisert i
tidsskriftet Samtiden året etter. Han viste til at de rådende suverenitetsforestillingene hørte
hjemme i ”nasjonalstatensperiode”, og at Grunnloven nå måtte ”tolkes og anvendes under
hensyn til tidsforholdene i dag, ikke i lys av svunne tiders oppfatning”. 162 Castberg sluttet seg
i all hovedsak til dette standpunkt. I motsetning til Hiorthøy holdt han imidlertid fast ved at
det var bestemmelsen i Grl. § 1 som var avgjørende i spørsmålet om en norsk tilslutning til
internasjonale organer. 163

I utredningens behandling av spørsmålet om hvorvidt en norsk tilslutning til den foreslåtte
europeiske domstolen for beskyttelse av menneskerettighetene var grunnlovsstridig, ble det
vist til at:
”Etter den oppfatning som råder i dag, kan det heller ikke hevdes at det gjør noen skår i statens
selvstendighet (Grl. § 1) om den traktatmessig forplikter seg til å opptre ovenfor sine borgere i
samsvar med visse alminnelige anerkjente grunnsetninger for menneskeverdig behandling. Det
anfører med styrke i våre dager at en stats behandling av sine borgere, selv om forholdet
tradisjonelt ligger innenfor det såkalt reserverte domene, ikke lenger kan betraktes som et
ublandet indre anliggende. Undertrykkelse og umenneskelig behandling, hvor den enn foregår,
vil kunne få virkning utover landegrensene, og kan i ekstreme tilfeller bringe den
mellomfolkelige fred og sikkerhet i fare. Aksepterer man først dette syn, fremtrer det som en
naturlig konsekvens at man også må godta en eller annen form for mellomfolkelig
rettshåndhevelse. I motsatt fall ville en konvensjon til beskyttelse av menneskerettighetene
164
ikke ha en annen betydning enn en uforpliktende proklamasjon.”

Til tross for at det internasjonale rettsvern som var blitt foreslått etablert i tilknytning til
konvensjonen kunne tenkes å få en form, hvor det kunne oppstå tvil om forholdet til
Grunnloven, ble det av Hiorthøy anført at dette normalt ikke ville være noen nærliggende
mulighet. Dette fulgte av at Europadomstolens kompetanse var avgrenset til det folkerettslige
området. Selv om det ble bemerket at det for tiden antakelig kunne reises innvendinger mot å
godta domstolens kompetanse, lød den endelige konklusjonen som følger: ”slik som rettens
domsmyndighet er avgrenset [...] kan det neppe anføres forfatningsmessige grunner mot [en
norsk tilslutning til Europadomstolen].”165
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Det skal her nevnes at til tross for at denne utredningen ble lagt frem for Stortinget av
justisminister O. C. Gundersen, må den betraktes som et selvstendig arbeid, foretatt av Finn
Hiorthøy med bistand fra de nevnte departementene uten at den hadde vært behandlet på
ordinær måte i departementene. Dette ble begrunnet ved at ”[d]e konstitusjonelle spørsmålene
som her er drøftet, har til dels vært gjenstand for meningsforskjell, og synspunkter og
konklusjoner bør [derfor] drøftes videre.”166 Utredningen representerer derfor ikke
Justisdepartementets og Regjeringen endelige standpunkt i denne saken.

Til tross for at diskusjonen omkring Grunnloven og Norges deltakelse i internasjonale
organisasjoner fortsatte utover 1950-tallet, blant annet under det 20. nordiske juristmøte
avholdt i Oslo i 1954, kom imidlertid ikke spørsmålet om hvorvidt Norge skulle anerkjenne
Europadomstolens domsmyndighet eller den individuelle klageretten opp til ny behandling i
departementet, som følge av utredningen. Spørsmålet ble heller ikke kommentert da
utredningen: ”Grunnloven og Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner”, ble tatt opp
til behandling på Stortinget i juni 1952.167 Dette var ikke overraskende, og må ses i lys av at
konvensjonen ikke hadde trådt i kraft, noe som først skjedde 3. september 1953 da det
nødvendige antall av ti stater hadde ratifisert konvensjonen.168 Ingen av Europarådets
medlemsland hadde i juni 1952 anerkjent Europadomstolens domsmyndighet. Det ble følgelig
fortsatt vurdert som lite sannsynlig at domstolen ville bli etablert i nærmeste fremtid (om i det
hele tatt).169 Behovet for å behandle spørsmålet på nytt var derfor ikke til påtrengende.

Anerkjennelse av prosedyren for den individuelle klagerett
Den 10. desember 1955 anerkjente Norge prosedyren for den individuelle klageretten.
Prosessen frem mot en norsk anerkjennelse gikk forholdsvis uproblematisk for seg. Allerede
under forhandlingene av konvensjonen hadde regjeringen og den norske delegasjonen i
forhold til vedtaket om en Europadomstol, vist seg mer tilbøyelig til å gi sin støtte til
prosedyren.170 Det var imidlertid frykt for misbruk som gjorde at Utenriksdepartementet, i
samråd med Justisdepartementet, konkluderte med at en norsk anerkjennelse av både vedtaket
om klageretten, og domstol burde utestå til Norge hadde opparbeidet seg mer informasjon om
166
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hvordan konvensjonen virket i praksis.171 Da prosedyren trådte i kraft i juni 1955, etter at seks
stater hadde kommet med sin anerkjennelseserklæring, var Norge den eneste nordiske landet
som ikke hadde anerkjent prosedyren.172 Dette virket som et sterkt insentiv for en norsk
anerkjennelse, da Norge ikke ønsket å stå i noen nordisk særstilling.173

I mai 1955 hadde Norges representant til Kommisjonen, og tidligere høyesterettsjustitiarius
Paal Berg, gjennom brev til Utenriksdepartementet sterkt anbefalt at Norge anerkjente
prosedyren. Berg viste til at Kommisjonens interne reglement nå var ferdig utarbeidet, og
understrekte at ”det reglementet som nu foreligger, skulle by tilstrekkelig garantier mot
misbruk”.174 Etter å ha konferert med Justisdepartementets lovavdeling, som sluttet seg til
Bergs uttalelser, og uttalte at det ikke var noe konstitusjonelt til hinder for at Norge anerkjente
prosedyren, gikk Utenriksdepartementet inn for å hente Stortingets samtykke for
anerkjennelse. I proposisjonen uttalte departementet at til tross for at det forelå en risiko for
misbruk, burde de positive hensyn i denne avveiningen veie tyngst. Dette begrunnet de ved å
vise til at det var gjennom den individuelle klagerett at konvensjonens positive formål best
kunne sikres.175 Stortinget ga uten debatt, enstemmig sitt samtykke til en norsk
anerkjennelse.176

Sammenfatning

Fra Europasamarbeidets begynnelse inntok Norge en avventende holdning til europeisk
samarbeid generelt, og en europeisk konvensjon for menneskerettigheter spesielt. Først og
fremst må det ses som et resultat av Norges langvarige utenrikspolitiske orientering mot de
atlantiske landene. Regjeringen og det norske utenriksdepartementet fryktet at et sterkt
vesteuropeisk samarbeid ville føre til at USA reduserte sin tilstedeværelse i Europa, så vel
som at det kunne bidra til å svekke tilknytningen som var blitt etablert mellom de Norge, og
171
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de to atlantiske maktene. At USA ga sin støtte til Europarådet, så vel som at også britene gikk
med i samarbeidet, gjorde imidlertid at Norge ikke hadde noe annet valg enn å slutte seg til
Europarådet. Videre må Regjeringens motstand mot vesteuropeisk samarbeid på 1950-tallet,
også ses som en følge av en generell skepsis mot de kontinentaleuropeiske statene. Til grunn
for denne skepsisen lå en oppfatning om dyptgripende økonomiske, sosiale og kulturelle
forskjeller

mellom

de

angloskandinaviske

og

kontinentaleuropeiske

samfunnene.

Okkupasjonsårene hadde også ført med seg en sterk mistillit til Vest-Tyskland.

Motstanden som ble vist ovenfor en europeisk konvensjon for menneskerettigheter, må også
ses som en følge av at det delvis parallelt pågikk forhandlinger i FN om en liknende FNkonvensjon. Av politiske-, så vel som økonomiske hensyn bekymret den norske regjeringen
seg for at arbeidet med en regional konvensjon, ville bety dobbelt arbeid, så vel som at det
potensielt kunne virke ødeleggende for arbeidet i FN. Enda viktigere for motstanden som ble
vist ovenfor konvensjonen, og da særlig vedtaket om en Europadomstol, var at dette innebar
en viss avgivelse av nasjonal suverenitet til konvensjonens organer. Forslaget om en
konvensjon og domstol var opprinnelig blitt fremmet som en del av en større plan for et
føderalt Europa. Embetsmenn i Utenriksdepartementet fryktet derfor at domstolen ville innta
en rolle som en slags europeisk høyesterett. Grunnmotstanden mot å avgi nasjonal suverenitet
kan forklares ut fra Norges historiske erfaringer av unions- og okkupasjonstid, så vel som en
styrket nasjonalfølelse etter krigens slutt.

Justisdepartementet hadde også i oktober 1949 sluttet at en norsk tilslutning til
Europadomstolen ville være i strid med Norges grunnlov. Først etter at det ble besluttet å
gjøre en tilslutning til Europadomstolen og prosedyren for den individuelle klagerett frivillig,
ble det konstitusjonelt sett mulig for Norge og slutte seg til konvensjonen. Ved den norske
ratifikasjonen av konvensjonen i 1951, ble det av Stortinget besluttet at en ny vurdering av
tilslutningsspørsmålet skulle utestå til Norge hadde vunnet mer erfaring om hvordan
konvensjonen virket i praksis.
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Kapittel 3: Vendepunktet, 1958-60
I henhold til artikkel 56 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skulle
Europadomstolen etableres når åtte av Europarådets medlemsstater hadde avgitt erklæring,
hvor de anerkjente domstolens kompetanse. Dette kriteriet ble nådd den 3. september 1958, da
Østerrike og Island erklærte at de anerkjente Europadomstolens domsmyndighet. Danmark og
Irland hadde allerede i 1953 avgitt liknende erklæringer, etterfulgt av Nederland i 1954 og
Belgia og Vest-Tyskland i 1955. Luxembourg hadde avgitt sin erklæring om tilslutning til
domstolen våren 1958. Forberedelsene til Europadomstolens etablering begynte dermed
utover senhøsten og vinteren 1958. Den offisielle etableringen fant sted i Strasbourg 20. april
1959.177

Til tross for at stadig flere av Europarådets medlemsland hadde anerkjent domstolens
domsmyndighet, hadde spørsmålet om en norsk anerkjennelse i stor grad blitt liggende brakk
etter Finn Hiorthøys utredning fra 1951.178 Høsten 1958 kom imidlertid spørsmålet opp til ny
behandling i Norge. Et halvt år senere ble det av Regjeringen besluttet at
Utenriksdepartementet skulle foreslå for Stortinget at tiden nå var inne for at Norge sluttet seg
til Europadomstolen.179 På vegne av Norge meddelte statssekretær i Utenriksdepartementet,
Hans Engen, nyheten til Europarådet på den offisielle etaleringen av domstolen i april
1959.180 I oktober samme år, ble imidlertid den norske uttalelsen trukket tilbake, og en norsk
tilslutning til domstolen ble utsatt på ubestemt tid. Hvorfor revurderes det norske standpunktet
høsten 1959? Og hvorfor trekkes en norsk tilslutning til Europadomstolen tilbake allerede den
påfølgende høsten?
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Tilslutningsspørsmålet brakklagt

De første årene etter at konvensjonen ble vedtatt, var det verken nasjonalt eller internasjonalt
press for norsk tilslutning til domstolen. Embetsverket i det norske utenriksdepartementet
anså at manglende politisk støtte blant Europarådets medlemstater til forslaget om en
Europadomstol, gjorde det lite sannsynlig at den foreslåtte domstolen ville etableres i
nærmeste fremtid.181 At ingen av de europeiske stormaktene, og da spesielt Frankrike som
under forhandlingene hadde vært blant de sterkeste pådriverne for opprettelsen av
Europadomstolen, var blant maktene som i løpet av 1950-tallet anerkjente domstolens
domsmyndighet bidro trolig til å opprettholde dette synet. At de europeiske stormaktene, og
da særlig Frankrike og Storbritannia, kviet seg for å anerkjenne de frivillige klausulene må ses
i sammenheng med de utfordringer de stod ovenfor etter krigens slutt, som følge av
avkolonisering. De europeiske kolonimaktene fryktet at Strasbourgssystemet skulle bli tatt i
bruk som et våpen i kolonienes selvstendighetskamp.182 Behovet for å behandle spørsmålet
om en norsk tilslutning til Europadomstolen på ny, var derfor ikke påtrengende før
etableringen av domstolen ble en realitet. Ønsket om å opparbeide seg mer kunnskap om
hvordan konvensjonen virket i praksis, er også en sentral forklaring for hvorfor
tilslutningsspørsmålet ikke kom opp til behandling på et tidligere tidspunkt. Konvensjonen,
og da spesielt vedtektene om prosedyren for den individuelle klagerettet og opprettelsen av en
europeisk domstol, ble i sin samtid ansett som ”folkerettslige nyvinninger”. 183 Det hersket
følgelig stor usikkerhet omkring hvordan konvensjonen ville virke i praksis.
Forut for anerkjennelsen av den individuelle klagerett i 1955, hadde det vært av avgjørende
betydning for Norge at samtlige nordiske land allerede hadde anerkjent prosedyren. 184 Av de
nordiske landene var det imidlertid kun Danmark, trolig av hensyn til den danske
minoritetsbefolkningen i Tyskland, som i 1953 hadde anerkjent Europadomstolens

181

Notat Einar Løchen for UD, 20. oktober 1950, RA, UDs arkiv, 1950-59, boks 1739, serie: 32. 2
Europarådet, vedtekter, medlemskap, komiteer m. v. bind III Komiteen for menneske rettighetene
182
Madsen,”From Cold War Instrument to Supreme European Court”, 145-146
183
PM av Finn Hiorthøy for Justisdepartementet, 15. oktober 1949 (oversendt til UD 19. oktober 1949),
RA, UDs arkiv, 1940-49, boks L11017, serie: 32.2 Europarådet. Vedtekter, medlemskap, komiteer m.m.,
bind I 13. Komiteen for menneskerettighetene og Møse, ”Lovavdelingen og menneskerettighetene –
overblikk og tilbakeblikk”, 158
184
Se: kapittel 2, 45-46

50

kompetanse.185 At heller ikke Sverige hadde sluttet seg til domstolen, gjorde at Norge i
tilslutningsspørsmålet ikke stod i noen nordisk særstilling. Da spørsmålet om en svensk
tilslutning var oppe til debatt i Riksdagen i 1962, rettet den svenske opposisjonen skarp
kritikk mot både den svenske- og norske regjeringen for deres henvisninger til hverandres
standpunkt for å legitimere en avventende holdning til domstolen. De viste til at dette hadde
”skapt en politisk sirkel som man sjelden hadde sett maken til.”186

Fravær av politisk press
I det første tiåret etter signering av konvensjonen, ble Regjeringen i spørsmålet om en norsk
tilslutning til Europadomstolen heller ikke utsatt for noe betydelig press fra verken Stortinget,
mediene eller den norske folkeopinionen.187 Historikeren Knut Einar Eriksen viser til at
norske velger i denne perioden generelt hadde dårlig kunnskap om utenrikspolitiske forhold,
og viet lite av sin oppmerksomhet til utenrikspolitiske spørsmål. Det var innenrikspolitikk
som ble oppfattet som det vesentlige. Utformingen av norsk utenrikspolitikk ble følgelig i stor
grad overlatt til den politiske elite.188 Fraværet av interesse for europeiske samarbeid generelt,
og Europarådets spesielt må imidlertid også ses som en følge av Norges tradisjonelle
utenrikspolitiske orientering mot de atlantiske landene. Som det ble vist til i kapittel 2 fantes
det i første halvdel av 1950-tallet en utstrakt oppfatning blant den politiske eliten i Norge om
at atlantisk samarbeid var langt viktigere for Norge enn vesteuropeisk.189 Den atlantiske
orienteringen, sammen med en sterk motstand mot å avgi nasjonal suverenitet hadde ført til at
norske myndigheter i den tidlige- og formgivende fasen av Europarådssamarbeidet hadde søkt
å begrense Europarådets myndighetsområdet så langt det var mulig. Den norske delegasjonen
til forhandlingene hadde også gått inn for å svekke samarbeidets institusjonelle rammeverk. 190
Norge, sammen med Storbritannia og de skandinaviske landene, lykkes i stor grad med disse
bestrebelsene, og det institusjonelle rammeverket som ble etablert omkring Europarådet var
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både svakt og ineffektivt.191 Rådets svært begrensede mandat, så vel som at det utover 1950tallet stadig ble opprettet nye organisasjoner som ble tillagt mer vekt enn Europarådet, bidro
til å forsterke den norske oppfatningen om samarbeidets svake betydning.192 Med unntak av
en eksklusiv gruppe av norske politikere og embetsmenn, ble europeiske samarbeid i denne
perioden i stor grad ansett som noe som ikke angikk Norge.193

Ambivalens i Lovavdelingen

I mai 1958 sendte Norges representant til Kommisjonen i Strasbourg, og tidligere
høyesterettsjustitiarius Paal Berg, brev til Utenriksdepartementet med oppfordring om at
departementet igjen skulle ta spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen opp til
behandling. Berg hadde siden han inntok sin plass i Kommisjonen i 1955, ved en rekke
anledninger forgjeves forsøkt å få norske myndigheter til å anerkjenne domstolens
domsmyndighet. Da Luxembourg, som det sjette av Europarådets medlemsland, avga sin
anerkjennelseserklæring i april 1958, gjorde Berg nok et forsøk.194 Til tross for at Bergs brev
ble oversendt til Justisdepartementet for uttalelse allerede i midten av juni, var det først mot
slutten av sommeren 1958 da det ble gjort kjent for norske myndigheter at også Østerrike og
Island ville avgi sine anerkjennelseserklæringer, at saken for alvor ble tatt opp til behandling i
Norge. Tilslutningsspørsmålet ble da behandlet i Utenriksdepartementets nyopprettede
juridiske avdeling Rettskontoret195 (med bistand fra Politisk avdeling) og Lovavdelingen i
Justisdepartementet.

Grunnlovsstridighet igjen opp til debatt
Under forhandlingen av konvensjonen i 1949-50, hadde Utenriksdepartementet som
representerte Norge, i samråd med Justisdepartementet, inntatt et standpunkt mot en norsk
tilslutning til Europadomstolen. Dette fulgte blant annet av at Lovavdeling hadde anført at en
norsk tilslutning til Europadomstolen lå ”betenkelig nært” grensen som Norges Grunnlov § 1
om at ”Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike”, satt for adgang til å overlate
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kontrollen med statens myndighetsutøvelse til et internasjonalt organ. Videre hadde
Lovavdelingen sluttet at en norsk tilslutning til domstolen ville være i strid med
bestemmelsene i Grunnlovens § 88 om at ”Høyesterett dømmer i siste instans”, og § 90 om at
”Høyesteretts dommer er upåankelige”.196 Departementet gjentok standpunktet ved den
norske ratifikasjonen av konvensjonen i 1951, og Stortinget vedtok at en ny behandling av
tilslutningsspørsmålet skulle ”utestå til man har vunnet noe erfaring om hvordan
konvensjonen virker i praksis”.197

Forholdet mellom Europadomstolen og Grunnloven ble tatt opp til ny vurdering i
Lovavdeling høsten 1958. Innad i avdelingen rådet det på dette tidspunkt to motstridende
oppfatninger. På den ene siden ble det i overenstemmelse med tidligere ekspedisjonssjef Finn
Hiorthøys utredning fra 1951, av sekretær Vera Holmøy og byråsjef Stein Rognlien, anført at
Grunnloven som følge av Europadomstolens begrensede myndighet til det folkerettslige
området, neppe ville være til hinder for at Norge anerkjente domstolen kompetanse. Det ble
videre vist til at til tross for at det kunne være betenkeligheter ved konvensjonen som helhet,
ville en norsk tilslutning til Europadomstolen i realiteten ikke innebære en annen
myndighetsfraskrivelse, enn den som Norge allerede hadde avgitt til Europarådets
ministerkomite ved ratifiseringen av konvensjonen.198 Dette fulgte av at Ministerkomiteen og
Europadomstolen hadde den samme kompetanse til å avgjøre om det hadde funnet sted et
brudd på konvensjonen eller ikke.199 I forlengelsen av dette ble det også anført at det rent
rettslig ble oppfatt som mer betenkelig at en klage ble behandlet av et politisk organ,
Ministerkomiteen, enn en upartisk domstol.

På den andre siden i denne saken stod en av Lovavdelingens to ekspedisjonssjefer Carl Stabel.
Stabel var blitt ansatt i Justisdepartementets lovavdeling allerede i 1941. Under Hiorthøys
ledelse hadde han blitt utnevnt til byråsjef, og fra 1956 til 1963 holdt han stillingen som
avdelingens ekspedisjonssjef. Dette var en stilling han frem til 1959 delte med Andreas
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Endresen.200 Til tross for at også Stabel var tilbøyelig til å være enig i Hiorthøys konklusjon
om at Norge ikke var konstitusjonelt forhindret fra å anerkjenne Europadomstolens
kompetanse, viste han til en rekke betenkeligheter ved en norsk tilslutning til domstolen. Han
anførte blant annet at til tross for at det i realiteten kanskje ikke ville være farligere å slutte
seg til Europadomstolen, enn å underkastet seg Ministerkomiteens myndighet, ville en norsk
tilslutning til domstolen i større grad gi et inntrykk av at nasjonale domstoler ville bli
underlagt en internasjonal overinstans, noen som igjen kunne få konsekvenser for
bestemmelsene i Grl. § 88 og § 90.201
Videre fremholdt Stabel at håndheving av konvensjonen var ”en politisk sak like meget som
en juridisk”. Nettopp det ”politiske” innslaget i Ministerkomiteen, kunne etter hans vurdering
bety en garanti mot uheldige avgjørelser.202 Frykten grunnet i at konservative dommere fra
andre land med til dels andre rettstradisjoner enn i Norge skulle bli sensorer for norsk politikk
og lovgivning. Stabels argument må ses i sammenheng med at juristene som ble valgt av
regjeringene i Europarådets medlemsland til de to Strasbourgorganene (Kommisjonen fra
1955 og Europadomstolen fra 1959), gjennomgående var menn med sterk tilknytning til
nasjonale myndigheter.203 Stabel viste også til at Ministerkomiteen og Europadomstolens
kompetanse skilte seg fra hverandre. Dette fulgte av at Europadomstolen, i henhold til artikkel
50 i konvensjonen, var blitt gitt tilgang til å idømme erstatning. 204 Ministerkomiteen var på
sin side ikke gitt en liknende kompetanse. I følge Stabel ville derfor en tilslutning til
domstolen kunne innebære en større myndighetsavståelse for Norge enn å underkaste seg
Ministerkomiteen.205
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Stabel vant ikke frem med sitt syn. Lovavdelingen konkluderte i oktober 1958 med at
Grunnloven ikke ville være til hinder for en norsk tilslutning til Europadomstolen.206
Begrunnelsen var at Europadomstolens kompetanse, var å anse som begrenset til det
folkerettslige plan, og en avgjørelse fra domstolen ville dermed ikke uten videre ha
internrettslig gyldighet i forholdet mellom den norske staten og borgerne. En slik begrenset
myndighet hadde departementet funnet at neppe var uforenlig med verken Grl. § 1, § 88 eller
§

90.207

I

spørsmålet

om

kompetanseforskjellen

mellom

Ministerkomiteen

og

Europadomstolen i henhold til artikkel 50, viste Lovavdelingen til at forskjellen ikke burde
tillegges noen spesielt vekt i forhold til Grunnloven, da det vesentlige moment var at både
Ministerkomiteen og Europadomstolen ville kunne foreta en overprøving av norsk lover, så
vel som judisielle- og forvaltningsmessige avgjørelser. At Lovavdelingen forlot sin
oppfatning om grunnlovstridighet ble underbygd ved å vise til tidligere ekspedisjonssjef Finn
Hiorthøys utredning fra 1951, og professor dr. juris Frede Castbergs uttalelser under det 20.
nordiske juristmøte i 1954.208

Lovavdelingen ga likevel en klar anbefaling om at en norsk tilslutning burde utstå til en hadde
vunnet mer erfaring om hvordan konvensjonen virket i praksis, og stod dermed fast på sitt
avventende standpunkt fra 1949. Avdelingen begrunnet dette med at domstolen, til tross for at
det nødvendige antallet anerkjennelser var oppnådd, enda ikke var organisert og trådt i
kraft.209 Anbefalingen må ses som et resultat av en rekke ulike forhold. Først og fremst må det
ses i lys av Justisdepartementet, og herunder Lovavdelingens ansvarsområdet og -oppgaver.
Disse skiller seg klart fra det ansvar som tilfalt Utenriksdepartementet og Rettskontoret. Mens
Utenriksdepartementet hadde som sin fremste oppgave å sikre Norges utenrikspolitiske
interesse, var utenrikspolitiske forhold i langt mindre grad viktige for Lovavdelingen. Dennes
hovedansvar var å sikre at de internasjonale traktater og konvensjoner som Norge inngikk, var
i overenstemmelse med norsk lov, og å holde seg orientert på konvensjonsorganenes praksis
og sørge for at denne var i overenstemmelse med norsk lovgivning og rettspraksis.210
Ettersom Europadomstolen enda ikke var etablert, og kun noen få klager hadde vært oppe til
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behandling i Kommisjonen, hadde Lovavdelingen svært lite å basere sin risikovurdering på.
Følgelig anbefalte de at en norsk tilslutning til domstolen, burde utestå til Norge hadde
opparbeidet seg mer erfaring om hvordan konvensjonen virket i praksis. Den britiske
regjeringen argumenterte på samme måte i spørsmålet om Storbritannias tilslutning til
domstolen.211

Bak Lovavdelingens anbefaling lå også en bekymring for misbruk av det europeiske
menneskerettighetssystemet. En slik bekymring hadde gjort seg gjeldene forut for
forhandlingene av konvensjonen i 1949, og igjen ved anerkjennelsen av prosedyren for den
individuelle klageretten i 1955. Det ble blant annet av ekspedisjonssjef Stabel, med støtte i
avdelingen, anført at organisasjoner som var blitt dannet av norske landssvikere, ville komme
til å nytte seg av muligheten til å få sine saker opp for behandling i Strasbourg.212 At slike
saker kom opp til behandling i Europadomstolen, ville kunne sette Norge og det norske
landssvikoppgjøret i et særdeles dårlig lys. Dermed kunne en norsk tilslutning få store
innenrikspolitiske, så vel som utenrikspolitiske konsekvenser. I tillegg ville det å bli part i en
europeisk rettssak kunne medføre betydelige økonomiske kostnader for staten. 213 Til tross for
at disse betenkelighetene ble fremsatt, vurderte avdelingene det som lite sannsynlig at slike
saker ville kommer opp, som følge av seksmåneders-fristen som var nedfelt i konvensjonens
artikkel 26.214

Konvensjonen: bare et slag i luften?
Til tross for de betenkeligheter som var blitt fremsatt, blant annet av ekspedisjonssjef Stabel,
besluttet allikevel Lovavdelingen å gi den endelige beslutningen i spørsmålet om en norsk
tilslutning til Europadomstolen til Utenriksdepartementet. Dette må ses i sammenheng med
den oppfatning og forventning som var knyttet til det nyetablerte Strasbourgsystemet. I det
første tiåret som fulgte forhandlingene av konvensjonen i 1949-50, fantes en utstrakt
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oppfatning blant Europarådets medlemsland om at deres nasjonale lovgivning og rettspraksis
allerede var i full overenstemmelse med rettighetene i konvensjonen. 215 Dette må ses som et
resultat av i hovedsak to forhold. For det første hadde den opprinnelige ideen bak det
europeiske menneskerettighetssystemet vært å beskytte status-quo i de vesteuropeiske statene.
Konvensjonen og domstolen skulle fungere som en ”alarmklokke” som skulle gå av dersom
en

vesteuropeisk

stat

startet

på

veien

mot

totalitarisme.216

Det

europeiske

menneskerettighetssystemet skulle dermed ikke endre de eksisterende forhold i Vest-Europa,
men beskytte det eksisterende mot en (potensiell) fremtidig diktatorisk trussel. For det andre
dekket konvensjonen fortsatt kun et svært beskjedent antall rettigheter.

Også i Norge fantes det i denne perioden en ustrakt oppfatning om at norsk lov og rettspraksis
var i fullstendig overenstemmelse med konvensjonen.217 I Lovavdelingen ble det i stor grad
oppfattet som selvsagt, at ikke bare Norge, men alle land i Europarådet oppfylte disse
kravene.218 At juristene i Lovavdelingen også stilte seg tvilene til det europeiske
menneskerettighetssystemets evne til å verne om demokratiet, hadde bidratt til å skape et
bilde av Europarådet som ubetydelig.

219

Dette ble ytterligere forsterket av rådets svake

institusjonelle rammeverk, og manglende handlekraft i sine første leveår. Sekretær i
Lovavdelingen, og senere høyesterettsdommer Vera Holmøy, som foretok den første
vurderingen om en norsk tilslutning til Europadomstolen i 1958, uttalte høsten 1958 at en
reell innvending som kunne rettes mot konvensjonen og mot en norsk tilslutning til
domstolen, var at ”hele Menneskerettighetskonvensjonen er et slag i luften uten reell
betydning i kampen for menneskerettighetene, og at det derfor er det rene anstaltmakeri å
opprette særskilte organer til å behandle klager.”220 Å slutte seg til en svak og ubetydelig
domstol innebar ingen stor risiko for Norge. Følgelig overlot Justisdepartementet den endelige
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beslutningen i denne saken til Utenriksdepartementet, med en anbefaling om at en norsk
tilslutning burde utestå i enda noe tid.

Norge inntar et nytt standpunkt

Høsten 1958 forlot Utenriksdepartementet det standpunkt de i 1949 hadde inntatt, i samråd
med Justisdepartementet, mot en norsk tilslutning til Europadomstolen. Det var gjennom et
notat oversendt til Justisdepartementet i begynnelsen av september, at departementet for første
gang tok til ordet for en norsk tilslutning til Europadomstolen.221 Det nye standpunktet ble
begrunnet ved å vise til at en norsk tilslutning var å anse som ”politisk ønskelig” for Norge. 222
Det

var

Utenriksdepartementets

nye

standpunkt,

sammen

med

det

faktum

at

Justisdepartementet hadde endret sin oppfatning om forholdet mellom Grunnloven og
Europadomstolen, som var grunnen til det av Regjeringen ved utenriksminister Halvard
Lange i mars 1959, ble besluttet å tilråde Stortinget å gi sitt samtykke til en norsk tilslutning
til Europadomstolen.223 Dokumentene som er tilgjengelig i Utenriksdepartementets arkiver,
utdyper imidlertid ikke hvorfor departementet så en norsk tilslutning som politisk ønskelig.
For å forstå endringen som fant sted, er det derfor nødvendig å se den i lys av den
utenrikspolitiske situasjon som Norge befant seg i på tidspunktet for vurderingen.

Utviklingen etter signeringen av traktaten for opprettelsen av Den europeiske kull- og
stålfellesskapet, i retning av økt europeisk integrasjon, kan her trekkes frem. Da særlig etter
Messina-konferansen i 1955, hvor planene for et omfattende økonomisk samarbeid i VestEuropa ble lagt.224 Historikerne Knut Einar Eriksen og Helge Pharo viser til at denne
utviklingen førte til at det økonomisk-politiske forholdet til de vesteuropeiske statene, som i
stor grad hadde vært av en underordnet betydning frem til 1955, fikk en stadig større

221

Notat Einar Løchen for UD, 2. september 1958 (oversendt til Justisdepartementet 3. september 1958),
RA, UDs arkiv, 1950-59, boks: 1804, serie: 32. 8 Europarådet. Sosiale og humanitærsaker, bind VII
Konvensjon om menneskerettigheter.
222
Notat Einar Løchen for UD, 15. april 1959, RA, UDs arkiv, 1950 -59, boks: 1804 , serie: 32. 8
Europarådet. Sosiale og humanitærsaker, bind VIII 2. Konvensjon om menneskerettigheter
223
Brev fra Bredo Stabell på vegne av utenriksminister Halvard Lange til Justisdepartementet, 18. mars
1959 og notat Einar Løchen for UD, 15 april 1959, RA, UDs arkiv, 1950 -59, boks: 1804, serie: 32. 8
Europarådet. Sosiale og humanitærsaker, bind VIII konvensjon om menneskerettigheter
224
Kristoffersen, Dag Axel, ”Europeisk integrasjon etter 1945” i Krig og fred i det lange 20. århundre,
Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.), Oslo: Cappelen Dam, 2013, 98

58

betydning i Norge frem til 1963.225 Denne utviklingen bidro til å utvide Norges
utenrikspolitiske interesseområdet.

Europa i endring
Norge hadde allerede fra Europasamarbeidets begynnelse inntatt en svært restriktiv holdning
til europeisk samarbeid. Det samme gjaldt for Storbritannia og de skandinaviske landene.
Disse landene så for seg et rent mellomstatlig samarbeid (helst innenfor en atlantisk ramme)
innen noen få konkrete politikkområder. Blant de kontinentaleuropeiske landene fantes
derimot et ønske om et tettere og mer omfattende samarbeid mellom statene i Vest-Europa.
De kontinentaleuropeiske landene var også, i langt større grad enn de angloskandinaviske,
villige til å akseptere innslag av overnasjonalitet. Som det ble vist til i kapittelet 2 var det blitt
etablert tette forbindelser mellom sentrale politikere i flere av de kontinentaleuropeiske
landene, og den føderalistiske Europabevegelsen.226 Skillelinjen mellom en funksjonell- og
føderal tilnærming til europeisk samarbeid, kom i stor grad til å prege arbeidet i Europarådet i
samarbeidets første leveår. Dette fulgte blant annet av at en rekke av de mest sentrale aktørene
i Europabevegelsen, inntok plassene i Europarådets rådgivende forsamling (heretter: Den
rådgivende forsamlingen).227

I perioden fra 1949 til 1951 ble det gjort gjentatte forsøk fra føderalistene, som på dette
tidspunktet utgjorde majoriteten i Den rådgivende forsamlingen, på å øke forsamlingens makt,
så vel som endre Europarådets politiske autoritet. Disse forsøkene ble imidlertid møtt med
stor motstand i Europarådets ministerkomite fra regjeringene i Storbritannia, så vel som i de
skandinaviske landene.228 Da enstemmighetsreglen lå til grunn for samarbeidet, kunne ikke
samarbeidet utvikles videre uten at alle av Europarådets medlemmer var med på lasset. I 1950
foreslo derfor politikerne fra de nordiske landene (de tre skandinaviske landene og Island) at
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de stater som ønsket et føderalt samarbeid, skulle søke å gjøre dette uten å vente på dem.229
Motsetningen mellom de to tilnærmingene kulminerte i november 1951, da Den rådgivende
forsamlingens president Paul-Henri Spaak, som selv var en av Europas fremste talsmenn for
en europeisk føderasjon, gikk av i protest mot forsamlingens maktesløshet og
Ministerkomiteens motvilje mot alle føderalistiske initiativ.230 Føderalistene ga med det opp
bestrebelsene på å gjøre Europarådet til et ”forent Europa”.

I april 1951 underskrev de seks kontinentaleuropeiske landene, Belgia, Frankrike, Italia,
Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland (heretter: ”de seks”), traktaten for opprettelsen av
Det europeiske kull- og stålfellesskapet (ECSC). Traktaten som ble underskrevet i Paris trådte
i kraft allerede det påfølgende året. Det banebrytende med Paristraktaten var at den etablerte
et institusjonelt rammeverk bestående av en overnasjonal ”overmyndighet” – kalt Den høye
myndighet. Medlemmene i denne skulle utpekes av de nasjonale regjeringene, men skulle
ikke stå til ansvar for disse. Føderalistene så dette som et viktig første skritt på veien mot et
føderalt Europa. ECSC ble imidlertid ingen umiddelbar suksess. Til tross for at selve
fellesskapet kom på plass, noe som la grunnlaget for å løse en rekke fransk-tyske
uoverensstemmelser, ledet det ikke til rask fremgang i det kontinentaleuropeiske samarbeidet.
Forsøkene på å etablere et europeisk forsvarsfellesskap (EDC), en Europahær og et europeisk
politisk fellesskap (EPC) falt blant annet i grus, da den franske nasjonalforsamlingen
sensommeren 1954 avviste det fransk initierte forslaget. 231

Frykt for en tysk dominans i fellesskapet, hadde ført til at Storbritannia, til tross for sin
avventende holdning i Europarådet, var blitt invitert til å delta i forhandlingene om et kull- og
stål fellesskap. Den britiske regjeringen takket imidlertid nei til invitasjonen. Norge og de
øvrige skandinaviske landene, som var blitt beskylt av de kontinentaleuropeiske landene for å
ha stukket kjepper i hjulene for samarbeidsbestrebelsene i Europarådet, mottok derimot ingen
slik invitasjon.232 Den norske regjeringen viste på dette tidspunktet svært liten interesse for å
knytte seg til de overnasjonale samarbeidsinitiativ som ble fremmet i Vest-Europa.233 Som
229
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belyst i kapittel 2 kan den norske motstanden mot å avgi nasjonalsuverenitet, til dels forklares
ut fra Norges historiske erfaringen av unions- og okkupasjonstiden. En manglende interesse
for europeisk samarbeid må imidlertid også ses som en følge av Norges tradisjonelle
utenrikspolitiske orientering mot de atlantiske landene, så vel som en sterk skepsis mot de
kontinentaleuropeiske landene, og da særlig Vest-Tyskland.234 Til grunn for denne skepsisen
lå en oppfatning om dyptgripende økonomiske, sosiale og kulturelle forskjeller mellom de
angloskandinaviske samfunnene på den ene siden, og de kontinentaleuropeiske samfunnene
på den andre. Det ble i Norge uttrykt frykt for at de kontinentaleuropeiske landene i for stor
grad tillot ”de frie krefters spill”, så vel som at det ble advart mot det som ble karakterisert
som ”kontinentaleuropeiske karteller”.235

Norske myndigheter oppnevnte allikevel en fast representant til Den høye myndighet i ECSC,
så vel som at det ble sendt observatører til forhandlingene både av EDC og EPC. Norges
utenriksminister Halvard Lange, som i stor grad stilte seg positiv til det europeiske
samarbeidet, understrekte at til tross for at Norge på dette tidspunktet ikke ønsket å bli
medlem i noen av disse organisasjonene så ønsket norske myndigheter allikevel å
opprettholde et tettest mulig forhold til dem.236 Den norske regjeringen så ingen fare med å bli
isolert fra en samarbeidet, så lenge Storbritannia befant seg i samme leir som Norge.237 Både
Storbritannia

og Skandinavia

undervurderte

imidlertid

styrken

i

den

europeiske

samlingsbevegelsen.

Troen på det kontinentaleuropeiske prosjektet ble i stor grad gjenvunnet med signeringen av
Romatraktatene i mars 1957. Gjennom de to traktatene som ble underskrevet, ble Det
europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og Det europeiske atomenergifellesskapet
(Euratom) opprettet. De to nye organisasjonene ble som ECSC utstyrt med et overnasjonalt
institusjonelt rammeverk. Samarbeidet mellom ”de seks” baserte seg nå på tre ulike traktater:
ECSC, EEC og Euratom.238 Av disse tre var EEC den viktigste. Denne traktaten inneholdt
bestemmelser for å opprette en tollunion, og en fellespolitikk for blant annet handel, transport
og konkurranse. Målet var å danne et felles marked med fri flyt av varer, tjenester, kapital og
234
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personer. I traktatens fortale ble også det overordnende mål om ”an ever closer union for the
peoples of Europe” nedfelt.239 Det europeiske fellesmarkedet trådte i kraft 1. januar 1958.

Åpenbaringen
Ettersom forhandlingene mellom ”de seks” utviklet seg fra Messinakonferansen i 1955, hvor
planene om et europeiske økonomisk samarbeid i Vest-Europa ble lagt, frem mot signeringen
av Romatraktaten i 1957, ble det stadig mer klart for de angloskandinaviske landene at de
hadde undervurdert betydning av de kontinentaleuropeiske samarbeidsbestrebelsene. Det var
også grunnen til at Storbritannia sommeren 1956, fremmet et forslag om å etablere et felles
storeuropeisk frihandelsområde for å forhindre splittelsen av OEEC og Vest-Europa.240
Forhandlingene om frihandelsområdet startet opp allerede sensommeren 1956. Uten å lykkes
forsøkte britene å knytte opp forhandlingene til EEC-forhandlingene som pågikk parallelt. En
slik tilknytning hadde ikke vært aktuelt for ”de seks” med mindre det ble etablert felles
tollsatser for frihandelsområdet. Dette var et krav som britene på dette tidspunktet ikke kunne
gå med på.241 Forhandlingene pågikk i omlag to år uten at partene klarte å komme til enighet.
Striden stod i hovedsak mellom Storbritannia og Frankrike (støttet opp av EEC-landene).
Franskmennene ønsket et samarbeid som innebar en viss form for sosial- og økonomisk
harmonisering, så vel som at de insiterte på at også landbruksvarer skulle inkluderes.
Storbritannia stod fast på at landbruket skulle holdes utenfor samarbeidet, og motsatte seg alle
de overnasjonale elementene som ville følge av en harmonisering.242 I november 1958 uttalte
den franske regjeringen at det ville være umulig for dem å slutte seg til det frihandelsområdet
som Storbritannia ønsket. Forhandlingene ble følgelig utsatt på ubestemt tid.

Det var først med det britiske forslaget om et europeisk frihandelsområde at en norsk interesse
for deltakelse i forpliktende europeisk økonomisk samarbeid, ble vekket. I den første fasen av
forhandlingene var skjønt engasjementet labert, og en norsk deltakelse ble i all hovedsak
begrunnet ut fra et behov for å følge Storbritannia som var Norges viktigste allierte og
handelspartner.243 Utover i forhandlingene økte imidlertid interessen og støtten til en norsk
deltakelse. Da frihandelsområdet var oppe til behandling på Stortinget høsten 1958 fikk en
239
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norsk deltakelse klart flertall med 115 mot 35 stemmer. 244 Den store oppslutningen må ses i
sammenheng med en økt frykt for en splittelse av Vest-Europa. En frykt som ble kraftig
forsterket ettersom forhandlingene mellom ”de seks” om EEC-traktaten gikk mot en slutt i
mars 1957. Det var en utbredt oppfatning i det politiske Norge om at en slik splittelse kunne
få alvorlig politiske- og økonomiske konsekvenser. Under trontaledebatten på Stortinget i
februar 1958, anførte leder for Venstre, Bent Røiseland, at dersom Vest-Europa ble delt i to,
ville trolig Storbritannia i større grad vende seg mot Samveldet, noe som blant annet kunne
bidra til å sette NATO-samarbeidet i fare. Røiseland fremholdt at det derfor var avgjørende
både for Norge og for Vest-Europa, at frihandelsområdet kom i stand.245 Også formann for
Utenriks- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Finn Moe (DNA), fremholdt at en norsk
deltakelse i frihandelsområdet av sikkerhetspolitiske hensyn, kunne være nødvendig, selv om
en deltakelse ikke skulle være økonomisk gunstig for Norge.246

At det sikkerhetspolitiske hensynet ble tillagt stor vekt i denne perioden, må til dels ses som
en følge av en økt spenning i den kalde krigen utover siste halvdel av 1950-tallet. Etter at
Koreakrigen kom til en slutt sommeren 1953 hadde det fulgt noen år med bedrede forhold
mellom øst og vest.247 Studentopprøret mot de sovjetiske okkupantene i Ungarn, og de
sovjetiske styrkenes brutale nedslag i oktober 1956, så vel som Suezkrisen hvor
Sovjetunionen hadde truet med å bruke atomvåpen, førte imidlertid til at frontene igjen frosset
til. Spenningen i den kalde krigen kulminerte med byggingen av Berlinmuren i 1961, og
Cubakrisen det påfølgende året.248 Som et lite land med grenser til Sovjetunionen i nord, ville
Norge, dersom det skulle komme til en splittelse av Vest-Europa og Norge ble isolert, være
svært sårbar for sovjetisk maktutøvelse.

En norsk isolasjon fra noen av sine viktigste handelsmarkeder i Vest-Europa, ville også få
alvorlige økonomiske konsekvenser for Norge. I denne perioden vokste det følgelig frem en
liten gruppe av norske politikere og embetsmenn (i hovedsak fra Utenriks- og
Handelsdepartementet) som hadde akseptert, uten en voldsom entusiasme for norsk
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deltakelse, at europeiske økonomisk samarbeid var både unngåelig og nødvendig.249 Dette
gjaldt for utenriksminister Halvard Lange og handelsminister Arne Skaug. Skaug
argumenterte for at Norge, som et lite land, som var sterkt avhengig av utenrikshandel, kunne
ha mye å tjene på å være med i et europeisk frihandelsområde. Han viste også til at en norsk
deltakelse i samarbeidet, kunne bidra til en nødvendig rekonstruering av det norske
næringslivet, og gi en økt tilgang på kapital fra utlandet. I begynnelsen av 1957 fikk den
økonomiske gevinsten ved en norsk deltakelse begrenset oppslutning. Utover i 1958 sluttet
imidlertid både Venstres leder, Bent Røiseland og Høyres leder, Alv Kjos, så vel som de to
sentrale politikere fra Kristeligfolkeparti: Erling Wikborg og Einar Hareide, seg til Skaugs
syn. Også de store organisasjonene i nærings- og arbeidslivet (med unntak av
bondeorganisasjonene) sluttet seg etterhvert til dette synet. 250 Eriksen og Pharo viser til at
isolasjonsfrykten mot slutten av forhandlingene var så stor at norske myndighetet til dels
forlot den restriktive britiske linjen, til fordel for det franske standpunktet for å oppnå en
kompromissløsning.251

I

Utenriksdepartementet,

som

representerte

Norge

under

forhandlingene, oppfattet ikke den franske uttalelsen i november 1958, som et brudd i
forhandlingene. Forventningen var at forhandlingene ville bli tatt opp igjen på nytt grunnlag
våren 1959. Forhandlingsarbeidet fortsatte derfor innad i departementet utover i det nye året.
Skuffelsen var følgelig stor da det, våren 1959, ble klart at EEC-landene avslo den videre
drøftelsen av et felles storeuropeisk frihandelsområde.252

Det var samtidig som forhandlingene om frihandelsområdet gikk inn i sin siste fase, at
Utenriksdepartementet for første gang i september 1958 ytret sitt nye standpunkt i spørsmålet
om en norsk tilslutning til Europadomstolen.253 Til tross for at dokumentene som er
tilgjengelig i Utenriksdepartementets arkiver ikke direkte knytter de to hendelsene sammen, er
det naturlig å se de utfordringer som Norge stod ovenfor i møte med ”de seks” under
frihandelsforhandlingene, og den sterke isolasjonsfrykten fra en stadig sterkere politisk- og
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økonomisk

kontinentaleuropeisk

blokk

med

støtte fra USA,

som

bakteppe for

Utenriksdepartements nye standpunkt i saken. Gjennom en norsk tilslutning til
Europadomstolen, kunne Norge vise velvilje ovenfor europeisk integrasjon og muligens vinne
godvilje fra de kontinentaleuropeiske landene. Dette behovet ble ytterligere forsterket etter at
forhandlingene brøt sammen. Norske politikere og embetsmenn var våren 1959 i villrede og
fryktet at Norge som følge av sin restriktive holdning ovenfor vesteuropeisk samarbeid, ville
bli utesteng fra sine viktigste markeder.254 Allerede høsten 1958 hadde Finn Moe rettet kritikk
mot Regjeringen, og anført at Storbritannia og de skandinaviske landene hadde gjort en feil
ved å ikke delta i forhandlingene om et fellesmarked fra begynnelsen. Også Erling Pettersen
(H) sluttet seg til denne kritikken, og la til at Norge generelt hadde rettet for lite
oppmerksomhet mot europeisk samarbeid.255 Dette bidrar til å forklare hvorfor
Utenriksdepartementet så en norsk tilslutning til Europadomstolen som politisk ønskelig.

En tilslutning til EEC var i Norge på dette tidspunkt ikke aktuelt. Dette fulgte av
innenrikspolitiskpolitiske forhold, særlig hensynet til fisk og landbruk, så vel som
konstitusjonelle forhold. Konstitusjonelt sett ble en norsk tilslutning til EEC først mulig i
1962 da Stortinget vedtok Grunnlovens § 93, som ga Stortinget myndighet med tre fjerdedels
flertall å overføre suverenitet til en internasjonal organisasjon på et begrenset område.256 At
Justisdepartementets lovavdeling i oktober 1958 forlot standpunktet om at en norsk tilslutning
til Europadomstolen ville være i strid med Grunnloven, gjorde at det europeiske
menneskerettighetsområdet var et av få områder hvor det konstitusjonelt sett var mulig for
Norge å knytte seg nærmere de vesteuropeiske maktene.

Utenriksdepartementets nye syn på en norsk tilslutning til Europadomstolen, må også ses som
en følge av at menneskerettighetskonvensjonen på slutten av 1950-tallet fortsatt dekket kun et
svært beskjedent antall rettigheter som i stor grad allerede ble ansett som for å være i
overenstemmelse med norsk lov og rettspraksis.257 På samme måte som i Justisdepartementet
hadde dette resultert i en oppfatning i Utenriksdepartementet om at konvensjonen var av
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begrenset betydning for Norge. Denne oppfatningen kommer klart til syne i hvilke
forventninger departementet hadde til den enda ikke etablerte Europadomstolen. I et notat
utarbeidet i Utenriksdepartementet i oktober 1958, hevdes det at Europadomstolen
sannsynligvis ikke vil få noen saker til behandling i nær fremtidig. Derfor ville en norsk
tilslutning til Europadomstolen ”ikke medføre noen stor byrde eller risiko”.258

Britene svikter
Sammenbruddet i forhandlingene om et storeuropeisk frihandelsområde førte frem til nye
forhandlinger sommeren 1959 mellom ”de ytre syv” – Danmark, Norge, Portugal,
Storbritannia, Sverige, Sveits og Østerrike, om opprettelsen av reserveløsningen Det
europeiske frihandelsforbund (EFTA). Organisasjonen ble satt i stand på politisk nivå allerede
i november samme år, og trådte i kraft 4. januar 1960. I motsetning til EEC var EFTA et rent
mellomstatlig samarbeid.259 Traktatens formål var å etablere frihandel mellom de syv
vesteuropeiske statene, men uten felles tollsatser og handelspolitikk utad. Et vesentlig formål
var å oppnå en avtale med EEC.260 Den norske lettelsen over å ha kommet frem til en
alternativ løsning skulle imidlertid bli kortvarig. For ønskeligheten om en avtale mellom EEC
og EFTA var langt fra like selvsagt innad i EEC. EEC-kommisjonen, som så fellesmarkedet
som et første skritt mot en økonomisk enhet, var ikke villige til å inngå noen avtale med
utenforstående som potensielt kunne ødelegge denne målsetningen. EEC-kommisjonen
avviste følgelig en avtale med EFTA-landene, og foreslo istedenfor tollforhandlinger på
verdensbasis innenfor Generalavtalen om toll og handel (GATT). Dette standpunktet ble
understreket da presidenten i EEC-kommisjonen på et møte i London i februar 1950 viste til
at EEC-kommisjonen ønsket å nå frem til full konsolidering, og bli anerkjent som en
økonomisk enhet før den opptok forhandlinger med utenforstående land. Både den tyske og
franske regjeringen, til tross for intern uenighet, støttet kommisjonspresidentens
målsetning.261

USA viste seg heller ikke særlig entusiastisk ovenfor EFTA-samarbeidet. I amerikanernes
øyne manglet EFTA-traktaten, i motsetning til EEC-traktaten, politisk ambisjon.262 Den
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amerikanske regjeringen hadde siden slutten av 1940-tallet gitt sin fulle støtte til de
samarbeidsbestrebelsene som fant sted på det vesteuropeiske kontinentet, og arbeidet
systematisk gjennom hele 1950-tallet med å fremme økonomisk og politisk integrasjon
mellom de vest-europeiske landene. Amerikanerne hadde en klar preferanse for det
føderalistiske initiativet, og fremholdt at ”en føderasjon slik de selv hadde dannet 150 år
tidligere, var det eneste rette også for Vest-Europa”.263 I Washington var de også svært
skeptisk til en avtale mellom de to vest-europeiske handelsblokkene, da de fryktet at dette
kunne føre til en økt diskriminering av amerikanske varer.264

EECs motvilje mot å inngå en avtale med EFTA bidro til at Storbritannias vurderte
mulighetene for å forlate samarbeidet, til fordel for å søke medlemskap i EEC. Norge ble
kjent med denne nyheten i mai 1960. Og allerede i august samme år innledet britene sine
første samtaler om tekniske utfordringer med britiske medlemskap. Den offisielle søknaden
ble sendt sommeren 1961, etterfulgt av danskenes søknad til fellesskapet. Den britiske
holdningsendringen i 1960/61 kom som en overraskelse for store deler av det politiske
Norge.265 Britene hadde sviktet, og Norge befant seg igjen i villrede. Den britiske og danske
søknaden til fellesskapet førte til at spørsmålet om en norsk søknad til EEC kom opp til
behandling i Norge. Etter ti måneder med debatt ble det i april 1962 med flertall på Stortinget,
besluttet at Grunnloven skulle endres, og at Norges skulle søke om medlemskap i EEC.266
Den norske søknaden ble imidlertid avvist som følge av den franske presidentens Charles de
Gaulles non til den britiske søknaden i januar 1963.

Utviklingen som fant sted i Europa i siste halvdel av 1950-tallet bidro til å forskyve Norges
tradisjonelle interesseområder. På terskelen til det nye tiåret stod Norge ovenfor en situasjon
hvor man risikerte å bli isolert både politisk og økonomisk fra en stadig sterkere vesteuropeisk
blokk, støttet av amerikanerne. Til stor overraskelse for Norge besluttet også ”storebror” og
nærmeste allierte, Storbritannia i 1960/61 å søke medlemskap i EEC. Med en stadig økende
spenning i den kalde krigen frem mot Cubakrisen i 1962 fremstod en sterkere tilknytning til
de vesteuropeiske maktene på det europeiske menneskerettighetsområdet som politisk
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ønskelig for Norge. Dette skyldtes at dette var et område hvor dette var både konstitusjonelt
mulig for Norge, og av begrenset betydning.

Norges eneste europeer
Departementets nye standpunkt i spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen, må
imidlertid også ses i forhold til de enkeltaktører som i denne perioden ut utgjorde
Rettskontoret og Politisk avdeling i Utenriksdepartementet, hvor tilslutningsspørsmålet ble
vurdert. Fra kildene i Utenriksdepartementets arkiver fremstår jurist og byråsjef ved
Rettskontoret, Einar Løchen, som særlig førende. Løchen var blitt ansatt ved Arne Ordings
avdeling i Utenriksdepartementet i 1949 som assisterende konsulent med det nyopprettede
Europarådet som spesialområde.267 Slik historiker Helge Pharo viser til, arbeidet imidlertid
Løchen gjennom hele 1950-tallet i skjæringspunktet mellom politikk, vitenskap og
administrasjon.268 Løchen, som også hadde vært en del av den norske delegasjonen til
forhandlingene av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 1949-50, deltok i
perioden mellom 1949-55 på de aller fleste møter i Europarådet. I perioden 1952-55 hadde
han tjenestefri for å arbeide ved Christian Mikalsens institutt i Bergen, med
Europasamarbeidet som arbeidsfelt. I 1955 kom Løchen tilbake til departementet, og ble
konstituert som byråsjef for Utenriksdepartementets 1. Rettskontor (utnevnt 1956) med
hovedansvar for blant annet folkerettslige- og forfatningsmessige spørsmål, spesielt i
forbindelse med NATO, Europarådet og Nordisk råd. Dette var en stilling Løchen, til tross for
flere perioder med tjenestefri, holdt frem til omlag 1963. 269 Han fortsatte imidlertid som
konsulent i spørsmål som omhandlet Europarådet, trolig som følge av at han i perioden fra
1958 til 1963, også var fast representant for Norge i Europarådets stenderforsamling.270 Pharo
viser videre til at Løchen var blant svært få som relativt systematisk gjennom hele 1950-tallet
var opptatt av Norges forhold til europeisk integrasjon.271 Gjennom de to første tiårene som
fulgte etableringen av rådet, publiserte han en rekke artikler om Europasamarbeidet i
tidsskrifter som Internasjonal politikk og Samtiden. En del av hans arbeid ble også publisert i
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bokform.272 Gjennom dette arbeidet påviste han konsekvensene, og de mulige gevinstene av
det europeiske samarbeidet.273 Han har følgelig fått tilnavnet ”Norges eneste europeer”.274

Da spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen kom opp til ny behandling i Norge
høsten 1958, kom Løchen igjen til å fungere som spesialkonsulent for Utenriksdepartementet.
Han utarbeidet denne høsten en rekke notater og kommentarer som dannet utgangspunktet for
vurderingen av spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen, både i Utenriks- og
Justisdepartementet. Løchen argumenterte her for at Norge nå hadde fått betraktelig med
erfaring om hvordan konvensjonen virket i praksis, og at tiden var inne for en norsk
tilslutning til Europadomstolen. Det var også Løchen som først anførte at en norsk tilslutning
var å anse som politisk ønskelig for Norge.

275

Videre viste han til at den norske

anerkjennelsen av den individuelle klagerett, hadde vist at Norge ikke trengte å frykte for at
kverulanter med politiske siktemål ville misbruke det europeiske rettssystemet, slik det var
blitt anført forut for annerkjennelsen av prosedyren to år tidligere. Løchen fremholdt at
”Menneskerettighetskommisjonen utvilsom [hadde] vært en suksess og betydd betraktelig
nydannelse av utvikling av folkeretten”.276 Europadomstolen ville dessuten mest sannsynlig få
en svært begrenset stilling, og Norge hadde følgelig lite å frykte ved en norsk tilslutning.277

Da ekspedisjonssjef for Rettskontoret Bredo Stabell, på vegne av Utenriksminister Halvard
Lange, i mars 1959 informerte Justisdepartementet om at Utenriksdepartementet nå hadde
besluttet å tilråde en norsk tilslutning til Europadomstolen, var det Løchens argumenter som
ble lagt til grunn for avgjørelsen.278 Løchen hadde imidlertid ikke alltid hadde stilt seg like
positiv til en norsk tilslutning til menneskerettighetsdomstolen som han gjorde høsten 1958. I
et notat han utarbeidet i etterkant av forhandlingen om konvensjonen i 1950, uttalte Løchen at
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Norge, etter hans mening, verken burde anerkjenne den individuelle klageretten, eller
domstolen jurisdiksjon.279

At Løchen høsten 1958 tok til ordet for en norsk tilslutning til Europadomstolen, må ses som
et resultat av flere forhold. Som nevnt hadde det i siste halvdel av 1950-tallet vokst frem en
gruppe av norske politikere og embetsmenn, som så europeisk økonomisk samarbeid som
både unngåelig og nødvending.280 Løchen kan trygt plasseres innenfor denne gruppen. I sin
masteroppgave ”Den indre kjerne. Europaekspertene i Utenriksdepartementet i perioden
1960-1963” viser Haakon Andreas Ikonomou at Løchen var en del av en gruppe på trettitre
embetsmenn i Utenriks- og Handelsdepartementet, som aktivt arbeidet for en norsk deltakelse
i europeisk økonomisk integrasjon. Ikonomou tar i bruk Rod Rhodes begrep, og definerer
denne gruppen som et policy network - et nettverk av mennesker av sammenfallende alder,
kjønn, utdannelse, med begrenset tilgang til medlemskap som jobbet mot et bestemt mål.281 I
dette tilfelle var målet norsk EEC-medlemskap. Selv om Løchen ikke er blant de ni
embetsmenn Ikonomou tar for seg i oppgavens analyse, gir Ikonomou han en sentral plass i
den norske søknadsprosessen. At Løchen var en del av dette nettverket av Europaeksperter,
bidrar til å forsterke inntrykket av at vurderingen om at en norsk tilslutning til
Europadomstolen var politisk ønskelig, må ses i sammenheng med et ønske om en norsk
deltakelse i europeisk økonomisk integrasjon.

Løchens standpunkt må ses som et resultat av den erfaring han hadde opparbeidet seg om
Europarådets arbeide gjennom fler års studier og aktiv deltakelse. Få nordmenn hadde fulgt
Europarådets arbeid så tett som Løchen. Europarådets organer, Den europeiske
menneskerettighetskommisjonen fra 1955 og Europadomstolen fra 1959, avviste de fleste
klager som grunnløse. Følgelig ble svært få klager i denne perioden tatt opp til
realitetsbehandling (kun 5 klager fra 1955-60).282 I behandlingen av Kommisjonens første
sak, Kypros-saken fra 1956, hvor Hellas klagde det britiske kolonistyret i Kypros inn for
brudd på konvensjonen, ble en passiv holdning illustrert gjennom Kommisjonens velvilje til å
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se mellom fingrene, og la medlemstatene omgå det europeiske menneskerettighetssystemet
ved å ty til diplomatiske midler.283 Man må anta at Løchens påstand om at en norsk tilslutning
trolig ikke ville innebære noen særlig ”risiko eller byrde”, bygger på nettopp disse
erfaringene.284

At Løchen stilte seg positiv til en norsk tilslutning til Europadomstolen, kan skjønt også
forstås i lys av hans mangeårige deltakelse i Europarådet. Det er et velkjent fenomen fra
empiriske og teoretiske studier at deltakelse i internasjonalt arbeid bidrar til å forme aktørenes
syn. Gjennom interaksjon sosialiseres aktørene som deltar i samarbeidet, og tilegner seg et
felles sett med normer, regler, verdier og mål.285 Sosiologisk teori definerer sosialisering som
”a process of induction actors into the norms of a given community”286 I studie av europeisk
integrasjon, har teorien gjerne blitt brukt til å forklare hvordan ulike aktører har blitt
sosialisert på ulike transnasjonale nivå i europeisk samarbeid, og tilegnet seg et sett med felles
preferanser. Disse aktørene har dermed formet et nettverk, og blitt premissleverandør for
videre europeiske integrasjon innenfor et spesifikt preferanseområde. 287 Det er nettopp dette
som ligger til grunn for Ikonomous analyse av ”den indre kjerne” av Europaeksperter. 288
Eriksen og Pharo påpeker at et fellestrekk mellom de politikere som tok til ordet for norsk
deltakelse i europeisk integrasjon, var at de hadde langt mer kontakt med det internasjonale
enn den gjennomsnittlige politiker i perioden. De understreker imidlertid at det ikke er gitt at
deltakelse internasjonalt, resulterer i positive holdninger til norsk deltakelse.289

Arkivmateriale som er grunnlaget for denne oppgaven, muliggjør ikke for en inngående
analyse av hvorvidt, og på hvilken måte sosialiseringsprosessen i Europarådet kan ha påvirket
Løchen. Men som en del av den norske delegasjonen, så vel som i rådets daglige arbeid, kan
det slås fast at Løchen forholdt seg direkte til representantene fra de andre vesteuropeiske
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landene. Han ble gjort kjent med andre medlemslandsperspektiver, så vel som en rekke av
medlemslandenes innvendinger mot Norges avventende holdning til europeisk samarbeid.
Frem til omlag 1970-tallet var det i all hovedsak Utenriksdepartementet, og ikke
fagdepartementene, som representerte Norge i internasjonale forhandlinger. Løchen og hans
kollegaer i departementet måtte hele tiden veie utenrikspolitiske forhold opp mot hverandre.
Det

var

også

sentralt

å

sikre

Norge

et

godt

internasjonalt

omdømme.

At

Utenriksdepartementets embetsmenn var preget av forhandlingsatmosfæren, kan bidra til å
forklare hvorfor Utenriksdepartementet generelt inntok et mer positivt standpunkt ovenfor en
norsk tilslutning til Europadomstolen.

Løchens betydning for at Utenriksdepartementet endret sitt standpunkt i spørsmålet om en
norsk tilslutning til Europadomstolen, må ses i sammenheng med den manglende interessen i
Norge for Europarådet. Løchens erfaring med Europarådets arbeid, siden rådets opprettelse,
gjorde at han i perioden ble ansett for å være ”en av dem som har fulgt best med på
kommisjonens arbeid”.290 Hans standpunkt ble følgelig tillagt stor vekt. Det kan her nevnes at
Utenriksdepartementet i denne perioden var av relativt beskjeden størrelse. Dette til tross for
at antallet embetsmenn og saksbehandlere i perioden fra 1949 til 1964, økte fra henholdsvis
30 til 69.291 Rettskontoret var som følge av å være relativt nyetablert, en svært liten avdeling
bestående av kun en ekspedisjonssjef, tre byråsjefer og et knippe sekretærer. 292 I slike
konstellasjoner er det ikke vanskelig å se hvordan Løchens engasjement i saken, fikk stor
betydning for Utenriksdepartementets standpunkt.

Likevel må Løchens standpunkt og den betydning det fikk ses i lys av den utenrikspolitiske
konteksten der Norges utenrikspolitiske interesser endret seg. Videre ville Løchens
standpunkt neppe vært like førende dersom det ikke var støttet opp av sentrale politiske- og
juridiske personligheter. Tidligere høyesterettsjustitiarius og Norges representant til
Kommisjonen

Paal

Berg,

og

høyesterettsjustitiarius

og

Norges

representant

til

Europadomstolen fra 1959 Terje Wold, ga begge 1958/59 sin anbefaling til en norsk
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tilslutning til Europadomstolen.293 Etter å ha overtatt Bergs plass i Kommisjonen i 1960,
sluttet også professor dr. juris og juridisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Frede Castberg
seg opp til dette standpunkt.294 En forutsetning for en norsk tilslutning til Europadomstolen,
var også at Justisdepartementet endret oppfatning om forholdet mellom Europadomstolen og
Grunnloven. Til slutt var det som følge av forventningene om at Europadomstolen ville ha
liten faktisk betydning for Norge, at dette var et velegnet område å vise norsk velvilje ovenfor
kontinentaleuropeisk integrasjon. Professor dr. juris Anthony Paul Lester viser til at en
liknende oppfatning var avgjørende for at britene i 1966 tok skrittet, og anerkjente
Europadomstolen domsmyndighet, så vel som som prosedyren for den individuelle
klageretten. Lester trekker frem et brev fra daværende britisk chancellor Gerald Austin
Gardiner til utenriksministeren, hvor han skriver følgende:”I do think it will cost us nothing
and would show that a Labour Government is not anti-Europe”.295

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ble offisielt innviet den 20. april 1959. I likhet
med Europarådets øvrige organer ble domstolen lagt til Strasbourg, nord i Frankrike ved den
tyske grensen. Det var i tilknytning til den offisielle etableringen av domstolen, at
statssekretær i Utenriksdepartementet, Hans Engen, for første gang meddelte resten av
Europarådet nyheten om at Norge nå ville ta det skritt, å anerkjenne Europadomstolens
domsmyndighet for en periode på tre år.296

Norges anerkjennelse trekkes tilbake

I september 1959, kun kort til etter at etableringene av Europadomstolen hadde funnet sted,
tok imidlertid Justisdepartementet en helomvending i avgjørelsen om at den endelige
beslutningen i spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen, hørte til under
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Utenriksdepartementets

vurdering.297

Til

tross

for

sterke

reaksjoner

fra

Utenriksdepartementet, blant annet fra ekspedisjonssjef for Rettskontoret Bredo Stabell, måtte
Engens uttalelse om at Norge nå ville slutte seg til domstolen, trekkes tilbake. Dette var en
pinlig affære for Utenriksdepartementet.298 For til tross for at det var Utenriksdepartementet
som satt med hovedansvaret i denne saken, ville en norsk tilslutning til Europadomstolen
være utenkelig, med mindre begge departementer ga sitt samtykke.

Den danske hypnosemord-saken
Bakgrunnen for Justisdepartementets fornyede skepsis, var at det var blitt kjent at en dansk
sak var kommet opp til realitetsbehandling i Kommisjonen. Saken omhandlet den danske
statsborgeren Bjørn Schouw-Nielsen som var anklagd for å ha hypnotisert en annen mann til å
begå ran og drap på hans vegne 29. mars 1951. Tingretten (Købehavn Byret) frikjente
imidlertid Nielsen fordi det ikke forelå nok bevis for at han hadde utført handlingen han var
anklagd for. Påtalemyndigheten anket saken videre til lagmannsretten (Ørtre Landsret), hvor
Nielsen ble her funnet skyldig og dømt. Påtalemyndighetene unngikk imidlertid å gi et klart
svar på hvorvidt Nielsen i lagmannsretten, skulle forsvare seg mot en påstand om at han
hadde hypnotisert gjerningsmannen, eller om grunnlaget for siktelsen var at han hadde
påvirket han på en annen måte.299 Å vite grunnlaget for siktelsen er å anse som en
grunnleggendene rettssikkerhetsgaranti. Påtalemyndighetene gjorde altså her en grov feil.
Nielsen anket følgelig saken videre inn for dansk høyesterett (Højesteret). Høyesterett godtok
imidlertid i 1954 avgjørelsen fra lagmannsretten, og Nielsen blitt dømt til fengsel på livstid.

Som følge av at Danmark hadde anerkjent Europadomstolens domsmyndighet, og den
individuelle klageretten samtidig som de hadde ratifisert konvensjonen i 1953, påberopte
Nielsen seg i desember 1957, retten til å klage saken inn for Den europeiske
menneskerettighetskommisjonen. Nielsens forsvarer anførte blant annet at den rettslige

297

Brev fra Justisdepartementet v/Rolv Ryssdal til UD, 14. September 1959, RA, Justisdepartementas
arkiv, Lovavdelingen, serie: Df – Internasjonalt samarbeid, boks L0307, bind 2-3 Europeisk samarbeid:
Menneskerettigheter – Menneskerettighetskonvensjonen
298
Henvisning til telefonsamtale med ekspedisjonssjef for Utenriksdepartementets Rettskontor Bredo
Stabel i Anm. fra Stabel til brev sendt fra Justisdepartementet til Utenriksdepartementet 1 4. September
1959, RA, Justisdepartementas arkiv, Lovavdelingen, serie: Df – Internasjonalt samarbeid, boks L0307,
bind 2-3 Europeisk samarbeid: Menneskerettigheter – Menneskerettighetskonvensjonen.
299
Nielsen v. Denmark, application no. 343/57, Decision of the Commission, The European Commission
of Human Rights, 6. juli 1959 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158874 [29. april 16] og notat av Helge
Vindens for UD, 13. oktober 1959, RA, UDs arkiv, 1950-59, boks: 1804, serie: 32. 8 Europarådet. Sosiale
og humanitærsaker, bind VIII 2. Konvensjon om menneskerettigheter

74

prosessen i Danmark hadde vært i strid med konvensjonens art. 5, som oppstilte krav i
forbindelse med pågripelser og art. 6, som oppstilte krav til selve rettergangen.300 Danske
myndigheter krevde at Kommisjonen avviste klagen, blant annet på det grunnlag at den
aktuelle hendelsen hadde funnet sted før Danmark hadde ratifisert konvensjonen. Til tross for
at Kommisjonen avviste en rekke av bestemmelsen som Nielsen hadde påberopt seg, besluttet
de sommeren 1959 å ta saken opp til realitetsbehandling. Begge parter i saken ble følgelig
invitert til Strasbourg for å belyse saken bedre. Ettersom Kommisjonen ikke hadde myndighet
til å fatte en endelig avgjørelse i saken, forelå to mulig utfall. Den første muligheten var at
saken etter å ha bli ferdig behandlet i Kommisjonen, enten av Kommisjonen selv eller av
Danmark, ble henvist videre til Europadomstolen for en endelig avgjørelse. Dersom saken
ikke ble henvist til domstolen var den andre muligheten at den endelige avgjørelsen skulle tas
i Ministerkomiteen.301

At saken kom opp til realitetsbehandling i Kommisjonen kom som et sjokk på Norge, og ble
vurdert som et stort nederlag for den danske regjeringen.

302

Det var som følge av at

situasjonen ”synes å åpne for så alvorlige perspektiver at det ikke ville være forsvarlig å tilrå
en anerkjennelse uten nærmere kjendskap[sic] til den danske sak, Kommisjonens begrunnelse
og sakens videre skjebne” at Justisdepartementet valgte å snu i saken. 303 Det ble anført at
med de erfaringene Norge ville kunne få fra den danske saken, kunne man bedre overveie
hvilke lovgivningstiltak, som ville være nødvendig dersom en norsk straffedom skulle bli
underkjent ved avgjørelse av Menneskerettighetsdomstolen.304
Grunnen til at Lovavdelingen vurderte nyheten om at den danske ”hypnosemord”-saken ville
komme opp til behandling som så alvorlig, var at Danmark var et land som Norge identifiserte
seg sterkt med, både juridisk, politisk og kulturelt. At en dansk sak kunne komme i konflikt
med rettighetene i konvensjonen, betydde at dette også kunne være tilfelle for norsk
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lovgivning og rettspraksis. Til tross for at det hadde blitt fremholdt at det forelå en mulighet
for at en norsk sak kunne komme opp til behandling i Kommisjonen, og eventuelt
Europadomstolen, dersom norske myndigheter godkjente dens kompetanse, hadde dette før
”hypnosemord”-saken blitt vurdert som svært lite sannsynlig.305 Det ble derfor ansett som
nødvendig å på nytt vurdere hvordan Norge skulle forholde seg til domstolen, dersom denne
saken skulle få et uheldig utfall.

Justisdepartementets endring i standpunkt vakte sterke reaksjoner i Utenriksdepartementet.
Dette fulgte av blant annet av Engens meddelelse til Europarådet 20. april 1959 om at også
Norge nå ville ta skrittet å anerkjenne Europadomstolens domsmyndighet. Til tross for at
meddelelsen ikke var folkerettslig bindende for Norge, var det pinlig for de norske
representantene til Europarådet å trekke tilbake denne erklæringen.306 I Justisdepartementet
var det spesielt ekspedisjonssjef Carl Stabel som stod hardt på sitt i denne saken. Stabel hadde
også under behandlingene tilslutningsspørsmålet året før, vært den som fremsatte flest
betenkeligheter ved en norsk tilslutning. I en anmerkning til et brev som var blitt sendt til
Utenriksdepartementet i september 1959 uttalte Stabel tydelig engasjert at:
”[D]et kan ikke godt sies at Justisdepartementet blander seg opp i noe som vi ikke har noe
med. For det er vi som må ta støyten hvis Norge blir nødt til å stå i Strasbourg å prosedere på at
vår straffeprosess ikke krenker menneskerettigheter, og det er vi som må finne på rådgjerder
hvis Norge skulle tape i en slik sak”.307

Departementets helomvending provoserte imidlertid også frem en reaksjon fra Norges
nyinnsatte dommer til Europadomstolen, høyestejustitiarius Terje Wold. I et brev av 28.
september 1959, henvendte han seg direkte til ekspedisjonssjef Stabel og beklaget seg over at
departementet hadde snudd i sin vurdering av saken. Wold viste til at Kommisjonens
behandling av den danske saken på ingen måte var avgjort, og at det var ingen selvfølge at
saken ville bli henvist videre til Europadomstolen. Videre viste Wold til at behandlingen av
saken kunne ta lang tid, og at det kunne muligens ville ta flere år før den eventuelt kom opp i
domstolen. Dersom Norge skulle vente til den danske saken var ferdigbehandlet, kunne det gå
flere år før tilslutningsspørsmålet kunne bli tatt opp på ny. Wold vurderte dette som svært
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beklagelig, og henstilte at Norge anerkjente domstolens kompetanse uten ytterligere
opphold.308

Til tross for protester både fra Utenriksdepartementet og høyesterettsjustitiarius Terje Wold,
stoppet prosessen mot en norsk tilslutning til domstolen opp i påvente av den danske saken.
Dette fulgte av at forestillingen om at norsk lovgivning og rettspraksis var i fullstendig
overenstemmelse med konvensjonen brast. Betenkelighetene som var blitt fremstilt høsten
1958, ble plutselig sett i et helt annet lys, og ble langt mer tungtveiende enn de hadde vært
forut for den danske saken. Ekspedisjonssjef for Lovavdelingen Carl Stabels motforestillinger
synes også å ha vært avgjørende for at departementet snudde i spørsmålet om en norsk
tilslutning til Europadomstolen.

Sammenfatning

Høsten 1958 kom spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen opp til ny
behandling i Norge. Dette fulgte av det var blitt gjort kjent for norske myndigheter at
Europadomstolen ville etableres. I sin nye vurdering besluttet Utenriksdepartementet å forlate
det standpunkt de hadde inntatt, i samråd med Justisdepartementet i 1949, mot en norsk
tilslutning til domstolen. Dette ble begrunnet ved at en norsk tilslutning til Europadomstolen
nå var å anse som politisk ønskelig. Beslutningen må ses i lys av den utvikling som hadde
funnet sted på Kontinentet på 1950-tallet, av økt europeisk integrasjon, og da særlig etter
Messinakonferansen i 1955. Utviklingen hadde bidratt til å utvide Norges utenrikspolitiske
interesseområde, og det ble stadig mer klart at Regjeringen hadde undervurdert de
kontinentaleuropeiske samarbeidsbestrebelsene.

På tidspunktet da beslutningen ble fattet, stod Norge midt i svært utfordrende forhandlinger
med de kontinentaleuropeiske landene om et storeuropeisk frihandelsområde. Det var en
utbredt oppfatning i det politiske Norge at dersom disse forhandlingene ikke ble dratt i land,
ville det føre til en splittelse av Vest-Europa. Dette kunne få alvorlige sikkerhetspolitiske- og
økonomiske konsekvenser. At det sikkerhetspolitiske hensynet ble tillagt stor vekt, må ses
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som en følge av en økt spenning i den kalde krigen frem mot Cubakrisen i 1962. Norske
politikere og embetsmenn var høsten 1958 i villrede, og fryktet at Norge, som følge av sin
restriktive holdning til vesteuropeiske samarbeid, risikerte å bli isolert. Regjeringen var under
forhandlingene derfor så opptatt av å komme frem til en kompromissløsning, at de til dels
forlot den restriktive britiske linjen, og nærmet seg det franske alternativet. Isolasjonsfrykten
ble ytterligere forsterket da forhandlingene om frihandelsområdet offisielt brøt sammen våren
1959, og igjen da Storbritannia og Danmark besluttet å søke medlemskap i EEC i 1960/61.

Gjennom en ny vurdering av forholdet mellom Grunnloven og Europadomstolen, kom
Justisdepartementet høsten 1958 frem til at Grunnloven neppe ville være til hinder for at
Norge sluttet seg til domstolen. Dette gjorde Europadomstolen til et av svært få områder hvor
Norge konstitusjonelt sett, kunne knytte seg nærmere Kontinental-Europa. Gjennom en norsk
tilslutning til domstolen kunne Norge vise en nyvunnet velvilje ovenfor kontinentaleuropeisk
integrasjon. Denne vurderingen må også ses som et resultat av en oppfatning av
Strasbourgsystemet som svakt og ineffektiv, så vel som en oppfatning om at norsk lov og
rettspraksis allerede var i overenstemmelse med rettighetene i konvensjonen. Følgelig var det
knyttet liten risiko til en norsk tilslutning til Europadomstolen.

Denne oppfatningen var også grunnen til at Justisdepartementet høsten 1958 hadde overlatt
den endelige avgjørelsen i tilslutningsspørsmålet til Utenriksdepartementet. Da det sommeren
1959 ble kjent at den danske hypnosemord-saken ville bli tatt opp til realitetsbehandling i
Kommisjonen, brast imidlertid denne forestillingen. Justisdepartementet trakk derfor høsten
1959 sitt samtykke til en norsk tilslutning i påvente av resultatet i den danske saken, og til
Norge hadde vunnet mer erfaring om hvordan Europadomstolen virket i praksis.
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Kapittel 4: Tilslutning, 1960-64
I april 1960 henviste Den europeiske menneskerettighetskommisjonen for første gang en sak
til Europadomstolen. Dette var ikke bare første gang en sak kom opp til behandling i
domstolen, men det var også første gang et internasjonalt tribunal av denne typen ble bedt om
å avsi en dom i en menneskerettighetssak mellom et individ og en stat. 309 Lawless v. Irland
(Lawless-saken) var eneste sak hvor det ble avsagt dom i Europadomstolen i perioden til 1959
til 1967. Gjennom den fikk Norge, så vel som Europarådets øvrige medlemsland, mulighet til
å observere hvordan konvensjonen, og den nyopprettede Europadomstolen virket i praksis.310

Spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen hadde gjennom det foregående tiåret i
all

hovedsak

blitt

vurdert,

og

diskutert

innenfor

embetsverkene

i

Justis-

og

Utenriksdepartementet. Fra våren 1962 ble spørsmålet også diskutert på Stortinget, og i
norske medier med innlegg fra noen av Norges fremste jurister. Med dettet startet et nasjonalt
press for en norsk tilslutning til Europadomstolen. I Stortinget ble Regjeringen i perioden
1962 til 1964 stilt til veggs i tilslutningsspørsmålet hele tre ganger. Og i april 1964 ga
Justisdepartementet sin velsignelse til en norsk anerkjennelse av Europadomstolens
domsmyndighet. Regjeringen innhentet Stortingets samtykke til en norsk tilslutning, og den
30. juni 1964 overleverte utenriksminister Halvard Lange på vegne av Norge den offisielle
anerkjennelseserklæringen til Europarådet. Hvilken betydning hadde Europadomstolens første
leveår for det norske standpunktet? Hva skyldtes det økte presset på Regjeringen, og hvilken
rolle spilte det for en norsk tilslutning til domstolen?

309

Dooland, Brian, Lawless v Ireland (1957-1961): The first Case before the European Court of Human
Rights. An international miscarriage of justice? England: Ashgate Dartmouth, 2001, 10
310
Lawless v. Ireland (No. 3), Judgement (Merits), The European Court of Human Rights, 1. juli 1961,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57518 [26. april 16]

79

Strasbourgsystemets passive første år

Ved inngangen til det nye tiåret var det blant Europarådets medlemsland knyttet stor
usikkerhet til den nyopprettede Europadomstolen. Da det ble kjent at domstolen ville få sin
første sak opp til behandling, var interessen følgelig stor. Den historiske begivenheten fikk
noe oppmerksomhet i norske medier, men det var først og fremst embetsverket som fulgte den
nøye.311 Den aktuelle saken omhandlet den irske statsborgeren Gerald Richard Lawless som
var blitt holdt i forvaring i et militærfengsel i Irland i perioden fra 13. juli til 11. desember
1957, uten å få sin sak rettslig prøvet. Irske myndigheter mistenkte Lawless for å være
medlem av Irish Republican Army (IRA). IRA hadde i desember 1956 startet sin
”grensekampanje”312 mot mål i Nord-Irland. Som en del av kampen mot IRAs handlinger,
hadde myndighetene i både Irland og Nord-Irland, innført ekstraordinære fullmakter for å
sikre offentligheten. Dette inkluderte forvaring uten rettsak. 313

Lawless-saken reiste spørsmålet om hvorvidt forvaring uten rettssak var lovlig under
konvensjonen. I henhold til konvensjonens artikkel 15, om rett til fravikelse i krisesituasjoner,
hadde Irland den 20. juli 1957, orientert generalsekretæren i Europarådet om at det hadde blitt
innført slike ekstraordinære fullmakter som følge av at landet befant seg i en ”offentlig
nødtilstand som truer nasjonens liv.”314 På dette tidspunktet opererte IRA ikke i Irland, men
kun i Nord-Irland. Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, som fikk saken først,
måtte derfor ta stilling til hvorvidt Irland, til tross for at kamphandlingene ikke hadde funnet
sted på irsk jord da klageren ble arrestert og holdt i forvaring, faktisk hadde funnet seg i en
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situasjon hvor nasjonens liv var truet. Kommisjonen måtte i tillegg vurdere om tiltaket var
nødvendig for å sikre offentlig sikkerhet og orden.315

Kommisjonen fant gjennom sin behandling av saken at konvensjonens artikkel 5, som la ned
et forbud mot frihetsberøvelse, i dette tilfelle var blitt krenket. Da Kommisjonen allikevel i sin
endelige rapport i desember 1958, konkluderte med at irske myndigheter i denne saken ikke
hadde handlet i strid med konvensjonen, skyldtes dette at Kommisjonens flertall hadde funnet
at bestemmelsen om rett til fravikelse i krisesituasjoner, artikkel 15, kom til anvendelse.316
Kommisjonen henviste saken videre til Europadomstolen som i juli 1961 avsa en enstemmig
avgjørelse, til fordel for den irske stat. Domstolen viste i sin avgjørelse til en ”eksepsjonell
krisesituasjon eller nødstilstand som hadde virkninger for hele befolkningen og som utgjør en
trussel mot den organiserte samfunnsform som staten utgjør”.317 Videre la domstolen vekt på
at anvendelse av ordinær straffelovgivning og straffeprosesslovgivning, hadde vist seg å være
utilstrekkelige midler for å håndtere truslene. Den forvaltningsmessige forvaringen som var
blitt iverksatt fremstod derfor, i følge domstolen, for å være et middel som var påkrevd av
forholdene. 318

Lawless-saken illustrerte for Europarådets medlemstater at Europadomstolen ikke ville innta
en aggressiv holdning ovenfor medlemsstatene i deres overholdelse av rettighetene i
konvensjonen, og at hensyn til nasjonale forhold ville bli tatt. At Irland vant denne saken
kunne derfor tolkes som en indikator på at de hadde lite å frykte fra Strasbourgsystemet. 319
Påstanden om at Irland på dette tidspunktet faktisk befant seg i en krisesituasjon hvor
nasjonens liv var truet, var i følge den britiske professor dr. juris Brian Simpson ”utterly
ludicrous”.320 Selv ikke den daværende irske statssjefen Éamon De Valera, mente at Irland
hadde befunnet seg i en krisesituasjon og har i ettertid uttalt at: ”life in the Emerald state was
going perfectly normally”.321 Dette synet støttes av irske dr. juris Brian Dooland, som har
gjennomgått

det

foreliggende

arkivmateriale

i

Lawless-saken

etter

at

de

irske

saksdokumentene ble avgradert på midten av 1990-tallet. Dooland fant at behandlingen i
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saken, både fra Kommisjonen og Europadomstolen, var så mangelfull at Lawless-saken kan
karakteriseres som et internasjonalt justismord.322

Domstolens første sak hadde imidlertid også en annen effekt på Europarådets medlemmer.
For det første hadde det under Kommisjonens behandling av Lawless-saken vært et ”tett løp”.
I spørsmålet om hvorvidt Irland på tidspunktet for klagers arrestasjon og forvaring hadde
funnet seg i en ”offentlig nødsituasjon som truet nasjonens liv”, hadde ni av Kommisjonens
medlemmer stemt i favør den irske regjeringen, mens fire hadde stemt i favør klager og én
hadde avstått fra å stemme. I spørsmålet om tiltaket var nødvending, hadde åtte av
Kommisjonens medlemmer stemt i favør den irske regjeringen, mens hele seks hadde stemt i
favør klager.323 Utfallet for fremtidige saker som ville komme til behandling var følgelig
uforutsigbart.324

Dr. juris Brian Dooland trekker frem at Strasbourgsystemets evne til å avslutte sin første sak
bidro til å gjenvinne noe av den tapte tillitten til konvensjonen. Forut for Lawless-saken hadde
konvensjonen i stor grad blitt ansett som retorisk og symbolsk, men med en domsavsigelse i
denne saken fikk menneskerettighetene og konvensjonen en ny status. Ikke bare
konvensjonen, men også Strasbourgorganene opplevde en økt betydning, og et bedre
internasjonalt rykte. At en sak faktisk kom opp til behandling i Kommisjonen og deretter i
Europadomstolen, sendte et klart signal om at medlemsstatens forpliktelser, som hadde ligget
skrinlagt i et tiår, nå kunne bli håndhevet for et europeisk forum.325

Kommisjonens selvbeherskelsesstrategi
Europadomstolens behandling av Lawless-saken avdekket en betydelig velvilje i
Strasbourgsystemet ovenfor medlemsstatene. En liknende velvilje kan også spores i flere
andre saker Kommisjonen realitetsbehandlet i denne tidlige fasen. For Norges vedkommende
var Kommisjonens første sak, Hellas v. Storbritannia (Kypros-saken) fra 1956, så vel som
Nielsen v. Danmark (hypnosemord-saken) fra 1959 særlig viktige. I Kypros-saken hadde den
greske regjeringen klagd det britiske kolonistyret på Kypros inn for Kommisjonen. Den
greske regjeringen viste til at kolonistyret hadde innført piskestraff og kollektive straffer,
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ovenfor byer og distrikter, i form av bøter, stengning av butikker og portforbud.326 At saken
kom opp til behandling i Strasbourg, skapte hodebry for britene. Men heller ikke
Kommisjonen så situasjonen som særlig ønskelig fordi den fryktet at saken skulle virke
avskrekkende på Storbritannias videre, og mer inngående deltakelse i det europeiske
menneskerettighetssystemet. I denne sårbare og kritiske etableringsfasen av systemet, så
Kommisjonen det som avgjørende å ha de store europeiske maktene, og da særlig Frankrike
og Storbritannia, med på laget. Kommisjonens behandling av saken avslørte stadig tydeligere
at det britiske kolonistyret hadde krenket konvensjonen. Likevel strakk Kommisjonens seg
langt

i

å

tillate

at

de

to

medlemsstatene

omgikk

menneskerettighetssystemet, ved å ty til diplomatiske midler.

det

nylig

etablerte
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Også den danske hypnosemord-saken demonstrerte Kommisjonens velvilje ovenfor
medlemsstatene. Da det ble kjent sensommeren 1959 at hypnosemord-saken, til tross for
sterke protester fra den danske regjeringen, ville komme opp til realitetsbehandling i
Kommisjonen, hadde Justisdepartementets lovavdeling, i påvente av utfallet av den danske
saken, trukket tilbake det samtykke de hadde gitt til en norsk tilslutning tidligere samme år. 328
Følgelig fulgte både Justis- og Utenriksdepartementet den danske saken tett. Til tross for at
det gjennom Kommisjonens behandling ble avdekket klare feil i det danske rettssystemets
behandling av saken, konkluderte Kommisjonen i mars 1961 med at det ikke hadde funnet
sted et brudd på konvensjonen.329 Ettersom saken ikke ble henvist videre til Europadomstolen
av verken Kommisjonen eller den danske regjeringen, tilfalt den endelige avgjørelsen
Ministerkomiteen. Her ble den danske regjeringen enstemmig frifunnet i april 1961.330
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Hypnosemord-saken er i ettertid blitt betegnet som det mest kjente tilfelle av justismord i
Danmark. Og i 1967 ble Schouw-Nielsen etter tretten år i fengsel frifunnet, og idømt
erstatning fra den danske stat. 331 Også Norges representant til kommisjonen, Frede Castberg,
rettet i 1962 kritikk mot Danmark og fremhevet at lagmannsrettens behandling av denne
saken hadde vært problematisk.332 Det skal her nevnes at ettersom hypnosemord-saken ble
behandlet før Castberg tiltrådte sin stilling i Kommisjonen i 1960, var han ikke involvert i
behandling av den danske saken. Kommisjonens velvilje i den tidlige fasen må ses som en del
av en selvbeherskelsesstrategi for å få Europarådets medlemmer til å anerkjenne de frivillige
klausulene.333

En viktig grunn for Strasbourgsystemet selvpålagte tilbakeholdenhet i denne perioden var en
motvilje blant Europarådets medlemsstater mot å avgi nasjonal suverenitet til institusjonene i
Strasbourg. Under forhandlingene av konvensjonen i 1949 til 1950, hadde denne motviljen
ført til at vedtaket om prosedyren for den individuelle klagerett og Europadomstolen ble gjort
til frivillige klausuler.334 Motviljen mot å avgi nasjonal suverenitet, vedvarte utover på 1950og 60-tallet, understøttet av det politiske klimaet i perioden av kald krig og avkolonisering.
Til tross for at en økt spenning i den kalde krigen fra slutten av 1940-tallet hadde virket som
et sterkt insentiv for en samling av de vesteuropeiske stater, var det samtidig grunnen til at
flere av medlemsstatene på 1950-tallet kviet seg for å anerkjenne de frivillige klausulene.
Tiåret som fulgte signeringen av konvensjonen i 1950, var det kaldeste tiåret i den kalde
krigen. I FN ble menneskerettighetene i stadig større grad tatt i bruk som et retorisk våpen i
kampen mellom øst og vest. Medlemsstatene fryktet derfor at Strasbourgsystemet skulle bli
tatt i bruk av kommunister for politiske siktemål.335

De europeiske stormaktene fryktet også for at dersom de anerkjente de frivillige klausulene,
kunne de bli tatt i bruk som et våpen i kolonienes selvstendighetskamp. Etter krigens slutt ble
krav om grunnleggende rettigheter og selvstendighet fremført fra koloniene med økende
styrke, og utover på 1950-tallet slo avkoloniseringen som en bølge over det europeiske
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kontinentet.336 At hensynet til koloniene var av avgjørende betydning, kommer klart til syne
ved at Frankrike verken ratifiserte konvensjonen, eller anerkjente domstolens kompetanse før
i 1974, først etter å ha opparbeidet seg god avstand til krigen i Algerie (1954-62).337 Også i
Storbritannia var hensynet til koloniene sentralt. Da britene endelig tok skrittet, og anerkjente
de to frivillige klausulene i januar 1966, var det sammen med en egen erklæring hvor de blant
annet understrekte at de to klausulene ikke ville få anvendelse i noen sak som angikk forhold
som eventuelt kunne oppstå i de koloniale områdene.338

Medlemsstatene vedvarende motvilje mot å avgi nasjonal suverenitet førte til at det tok lang
tid før det europeiske menneskerettighetssystemet ble etablert som et selvstendig rettssystem.
I

de

første

tiårene

etter

signeringen

av

konvensjonen,

skilte

det

europeiske

menneskerettighetssystemet seg fra nasjonale rettssystem ved at grensen for makt mellom
regjeringene i Europarådets medlemsland, og domstolen var langt mer uklar.339 Det videre
arbeidet med å utvikle det europeiske menneskerettighetssystemet ble i all hovedsak overlatt
til gruppen av høyt respekterte internasjonale jurister, som i denne perioden utgjorde Den
europeiske menneskerettighetskommisjonen og Europadomstolen. Dette skyldtes at
menneskerettighetene ble oppfattet som en underdisiplin av folkeretten, men også av de sterke
bånd som var sikret mellom nasjonale styresmakter og de to Strasbourgorganene.

Det var som følge av økt internasjonalt samarbeid på det juridiske og politiske området i
første halvdel av 1900-tallet at den internasjonale retten hadde blitt profesjonalisert.
Internasjonal rett ble etablert som fagområdet og nasjonale myndigheter fikk etter hvert egne
juridiske eksperter på området. Professor i europeisk rett og sosiologi, Mikael Rask Madsen,
viser til at gjennom sosialiseringsprosesser mellom de få europeiske jurister som var tilknyttet
det internasjonale rettsområdet, og som deltok i internasjonalt juridisk arbeid, formet det seg i
denne perioden et eget nettverk av europeiske jurister (”legal community”). 340 Innenfor dette
336
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nettverket vokste det frem en sterk overbevisning om at gjennom etableringen av et
internasjonalt rettssystem, kunne utbrudd av krig mellom stater forhindres. Det var dette synet
som også hadde ligget til grunn for Europabevegelsens juridiske komites forslag om en
europeisk konvensjon for menneskerettigheter, og en Europadomstol.341 Arbeidet i
Europarådet kan derfor ses som en fortsettelse av det arbeid som var blitt startet i FN, med å
etablere et internasjonalt system for samarbeid mellom stater for å sikre fred. Det var
imidlertid først gjennom etableringen av Kommisjonen og Europadomstolen, henholdsvis i
1955 og 1959, at dette nettverket av europeiske jurister ble institusjonalisert.

342

Innad i dette

nettverket ble etableringen av det europeiske menneskerettighetssystem sett som et første
skritt på veien i retning av etableringen av et internasjonalt rettssystem.

Medlemsstatens påvirkning på det europeiske menneskerettighetssystemet kom klart til
uttrykk gjennom de jurister som ble utpekt av de nasjonale regjeringene til å sitte i de
nyetablerte organene i Strasbourg. Et særtrekk ved disse juristene var en sterk tilknytning til
nasjonale myndigheter. De aller fleste hadde lang erfaring som juridiske rådgivere, og hadde
allerede deltatt på vegne av nasjonale myndigheter i en rekke internasjonale forhandlinger.
Her kan nevnes blant annet franske René Cassin343, britiske Lord Arnold McNair344, svenske
Sture Petrén345, danske Alf Ross346 og østerriske Alfred Verdross347.

Den nære tilknytningen til nasjonale myndigheter gjorde at juristenes overordnende
målsetning om et internasjonalt rettssystem, måtte veies opp mot nasjonale interesser. Med
henvisning til blant annet den danske folkerettsjuristen Max Sørensen, som var Danmarks
representant til Kommisjonen fra 1955 til 1972, og Europadomstolen fra 1980 til 1981, viser
Madsen til at Strasbourgorganene i sine første leveår inntok en svært utfordrende dobbeltrolle.
På den ene siden måtte de sørge for å bygge opp en legitimitet hos medlemslandene gjennom
å vise forståelse ovenfor nasjonalstaten, samtidig som de skulle sørge for rettferdighet til de
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mange individene som hadde henvendt seg til det europeiske menneskerettighetssystemet.348
Strasbourgorganene så det skjønt som sin viktigste oppgave i denne tidlige fase å overbevise
medlemstatene om å anerkjenne de frivillige klausulene, og dermed bli fullverdige
medlemmer

av

det

europeiske

menneskerettighetssystemet.

Den

selvpålagte

tilbakeholdenheten til juristene i det europeiske menneskerettighetssystemet valgte, må derfor
tolkes som et forsøk, eller som en strategi for å få Europarådets medlemsland til å anerkjenne
de frivillige klausulene.

349

Også Brian Simpson støtter opp om denne oppfatningen, og

påpeker at det i disse tidlige sakene var det i realiteten Strasbourgsystemet selv, og ikke
medlemsstatene, som ble ”satt på prøve”.350

Også Norges representanter til Strasbourgorganene, passer godt beskrivelsen som er gitt
representantene til Strasbourg. Da den 81 år gamle tidligere høyesterettsjustitiarien Paal Berg
ble utpekt som Norges første representant til Kommisjonen i 1955, hadde han allerede lang
fartstid fra både nasjonal- og internasjonal politikk. Som venstremann hadde han allerede i to
perioder sittet som statsråd.351 Og i mellomkrigstiden hadde han på vegne av Norge deltatt
aktivt i internasjonalt arbeid, blant annet i Folkeforbundet og Den internasjonale
arbeidsorganisasjon (ILO).352 Det samme gjaldt for høyesterettsjustitiarius Terje Wold,
Norges første representant til Europadomstolen. Wold var Arbeiderpartipolitiker og hadde
vært justisminister under de vanskelige krigsårene. Etter krigens slutt hadde han vært del av
den norske delegasjonen til en rekke forhandlinger i FN, så vel som Atlanterhavspakten i
1949, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonene 1949 til 1950.353 Professor i
rettsvitenskap og tidligere rektor ved Universitetet i Oslo (1952-57) Frede Castberg, overtok i
1960 plassen til Berg i Kommisjonen. Castberg hadde siden 1925 vært ansatt i
Utenriksdepartementet som juridisk rådgiver i folkerett. I kraft av denne stillingen hadde han,
i likhet med Wold, vært involvert i en rekke internasjonale forhandlinger. Her kan, i tillegg til
348
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en rekke internasjonale voldgiftsavtaler og forhandlinger innad i Folkeforbundet i
mellomkrigstiden, nevnes en rekke FN-forhandlinger, Genève-konvensjonene i 1949, så vel
som forhandlingene om Europarådets statuetter samme år.354 Alle hadde dermed holdt
sentrale posisjoner i det juridiske og politiske miljø i Norge, samtidig som de hadde deltatt
aktivt i internasjonalt arbeid.

De europeiske menneskerettighetsjuristenes strategi for å overbevise medlemsstatene om å bli
fullverdige medlemmer av det europeiske menneskerettighetssystemet resulterte, i at verken
Kommisjonen eller domstolen var spesielt effektive i sin beskyttelse av menneskerettigheter i
sine ti-femten første leveår. I de fem første årene etter at prosedyren for den individuelle
klagerett trådte i kraft i 1955, ble kun fem saker tatt opp til realitetsbehandling i
Kommisjonen. I det påfølgende tiåret økte antallet til femtifire klager. Av disse ble imidlertid
kun ti klager henvist videre fra Kommisjonen til Europadomstolen.355 Som også Frede
Castberg antyder i sine memoarer var det i denne perioden tendenser til en maktkamp mellom
de to Strasbourgorganene.356 Det beskjedne antallet saker som ble henvist fra Kommisjonen
til domstolen var derfor ikke bare et resultat av en selvbeherskelsesstrategi for å overbevise
statene om at Strasbourgssystemet ikke ville innta en aggressiv rolle ovenfor medlemsstaten,
men til dels også som en følge av at Kommisjonen ønsket å styrke sin egen posisjon ovenfor
domstolen.357 Kommisjonen mottok i perioden 1955 til 1960 kun seks norske klager. Samtlige
seks ble avvist som grunnløse, og ble ikke tatt opp til realitetsbehandlingen.358

Som det ble vist til i kapittel 3 ble oppfatningen av Strasbourgsystemets avventende og
ufarlige karakter, ytterligere forsterket som følge av det svake institusjonelle rammeverket
som var blitt bygget opp rundt Strasbourgorganene.359 Arbeidet i både kommisjon og domstol
var i denne perioden svært sporadisk og tilfeldig. Representantene som inntok plassene i
Kommisjonen og Europadomstolen ble ansatt på deltid, og betalt per tjenestedag.360 At disse
354
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juristene holdt sin stilling ved siden av annet arbeid, resulterte i at de fikk begrenset med tid
til arbeidet i Strasbourg.361 I perioden mellom 1960 til 1967 ble ingen nye saker henvist til
Europadomstolen. Dette resulterte i at domstolens dommere i en lengre periode på 1960-tallet
kun møttes én gang årlig.362 I 1960, knappe tre uker etter at Lawless-saken var blitt henvist til
Europadomstolen, ble nok en sak, De Becker v. Belgia363, henvist til domstolen. Belgia endret
imidlertid raskt sin lovgivning i henhold til klagers ønsker, og klagen ble allerede det
påfølgende året trukket tilbake og strøket fra rettslistene.364 Dette førte altså til at Lawlesssaken var den eneste saken som var oppe til behandling i Europadomstolen, og hvor det ble
avsagt en dom, før den norske tilslutningen til domstolen sommeren 1964.

Strasbourgsystemets aktivitet i dets første leveår, påvirket den norske vurdering i
tilslutningsspørsmålet i hovedsak på to måter. For det første skapte altså den avventende
holdningen som Kommisjonen og Europadomstolen inntok ovenfor medlemsstatene, et
inntrykk i Norge, så vel som i øvrige medlemsland, om at de hadde lite å frykte i Strasbourg.
Denne oppfatningen kommer tydelig til uttrykk i Utenriksdepartementet sommeren 1962, da
konsulent for Rettskontoret Ulf Underland, anførte at Europadomstolen ”utvilsomt har
kommet til å få en mindre betydning som organ til sikring av konvensjonen enn opprinnelig
forutsatt”.365 Påstanden ble begrunnet med å vise til domsavsigelsen i Lawless-saken, så vel
som det faktum at det bare har blitt avsagt én dom i domstolen, til tross for at Kommisjonen
hadde mottatt over ett tusen klager. På den andre siden hadde det at Lawless-saken faktisk
ble tatt opp til behandling i Europadomstolen, så vel som at stadig flere saker ble tatt opp til
realitetsbehandling i Kommisjonen, vist at det forelå en mulighet for at også en norsk sak ville
komme opp til behandling. At muligheten forelå, og de negative konsekvenser som eventuelt
kunne følge dersom en norsk sak kom opp til realitetsbehandling, veide på begynnelsen av
1960-tallet fortsatt svært tungt i Justisdepartementets lovavdeling. Et økende press på
Regjeringen fra Stortinget, og norske medier fra og med våren 1962, utfordret imidlertid
Lovavdelingens avventende holdning til en norsk tilslutning.
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Europadomstolen inn på Stortingets dagsorden

Gerhardsen-regjeringen ved justisminister Jens Haugland, måtte 30. mai 1962 for første gang
svare for seg i Stortinget på et spørsmål om Norges tilslutning til Europadomstolen.
Foranledningen for at spørsmålet kom opp i Stortinget, var en debatt om anerkjennelse av
Europadomstolens domsmyndighet på Nordisk råd 10. sesjon i Helsingfors i mars samme år.
Under debatten hadde parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet Nils Hønsvald uttalt, med
henvisning til Justisdepartementet, at en norsk tilslutning til Europadomstolen burde utestå i
enda noe tid som følge av at dersom Norge sluttet seg til Europadomstolen risikeres at en
rekke norske landssviksaker ville bli brakt inn for domstolen. Hønsvald uttalte videre: ”Vi har
hatt nok bråk med disse landssvikerne våre [...], og jeg syns ikke det er noen grunn for oss til
å stille oss slik at vi får enda mer bråk med disse folkene.”366 Kildene til denne oppgaven
viser ikke fra hvem Hønsvald hadde fått denne informasjonen.

Dette var første gang at hensynet til landssvikoppgjøret var blitt gjort kjent utenfor
embetsverkets fire vegger. Hønsvalds innlegg vakte sterke reaksjoner blant flere av de norske
stortingsrepresentantene som var til stede i Helsingfors, så vel som i flere norske aviser de
påfølgende dagene.367 Kritikken som ble rettet mot Justisdepartementet gikk i all hovedsak ut
på at dersom Hønsvald hadde gitt en korrekt gjengivelse av Justisdepartementets synspunkt i
denne saken, kunne det tolkes som at departementet satt spørsmålstegn ved det norske
rettsoppgjørets rettslige fundament. Med det ble utenrikspolitikk plutselig innenrikspolitikk,
og Stortinget kom raskt på banen. Kun en uke etter debatten i Nordisk råd, ble det kjent at
stortingsrepresentant Erling Engan (Sp) stilte følgende grunngitte spørsmål til Regjeringen:
”Er det riktig som fremholdt under Nordisk Råds sesjon i Helsingfors, at Justisdepartementet
har frarådd at Norge anerkjenner den europeiske menneskerettighetsdomstol fordi dette kan
føre til at saker som er pådømt under det norske landssvikoppgjøret blir bragt inn for en
internasjonal domstol?”368
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Hensynet til landssvikoppgjøret
De sterke reaksjonene på Hønsvalds uttalelse i Nordisk råd, og den sterke kritikken mot
Justisdepartementet, må ses i lys av en pågående debatt omkring det norske rettsoppgjøret.
Allerede tidlig i rettsprosessen i 1945/46 hadde kritikken mot oppgjøret haglet. I første
omgang gikk kritikken i hovedsak ut på at rettsoppgjøret var for mildt, og ikke grundig nok.
Etterhvert begynte også kritikken i motsatt retning å gjøre seg gjeldene. Slik professor dr.
juris Johs. Andenæs, som selv spilte en sentral rolle i rettsoppgjøret, påpeker var imidlertid
denne kritikken en nyttig motvekt mot den straffeentusiasme som hadde gjort seg gjeldene i
første fase av oppgjøret.369 Men etterhvert som oppgjøret trakk seg ut var det en tredje kritikk
som kom til å ta en stadig større plass. Andenæs viser til at denne kritikken ikke hadde en
saklig belysning som formål, men hadde som eneste mål å få gjenreisning for de dømte
landssvikerne. En rekke blader, tidsskrifter og etterhvert også bøker ble gitt ut med dette som
formål. Det ble også dannet en egen organisasjon, Forbundet for Social Oppreisning, som
under ledelse av tidligere medlemmer av Nasjonal samling (NS), arbeidet for å få gjennomført
en revisjon av hele rettsoppgjøret.370 Landssvikoppgjøret ble følgelig en rekke ganger tatt opp
til debatt på Stortinget.371 Og i 1955 nedsatte regjeringen et utvalg som skulle ha i oppgave å
samle det historiske materiale om oppgjøret. Utvalget la i januar 1962 frem sin innstillig, og
valgte da å avstå fra å gi noen vurdering av oppgjøret, men uttalte at en slik vurdering ikke
kunne gjøres før oppgjøret kunne ses i et historisk lys. 372 Da Stortingets drøftet innstillingen
to år senere, i april 1964, uttalte imidlertid flertallet i Stortingets justiskomite at de var av den
oppfatning at oppgjøret var ”rimelig og rettferdig”.373

Både

Justisdepartementets-

og

Utenriksdepartementets

arkiver

viser

tydelig

at

landssvikoppgjøret utgjorde en utfordring for norske myndigheter i spørsmålet om en norsk
tilslutning til Europadomstolen i perioden 1948-64. Begge departementer ble ved flere tilfeller
kontaktet av dømte landssvikere og deres forsvarere med forespørsel om hjelp og
retningslinjer for å få sine saker opp til behandling i Strasbourg.374 I 1960 ble den første
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klagen

fra

en

dømt

norsk

landssviker

sendt

til

Den

europeiske

menneskerettighetskommisjonen. Klagen ble avvist som grunnløs, og ble ikke tatt opp til
realitetsbehandling.375 Det fremgår også at departementet var blitt gjort kjent med at en større
gruppe landssvikere på begynnelsen av 1960-tallet hadde samlet seg under Forbundet for
Social Oppreisning for kollektivt å få sine saker opp for Europadomstolen.376 Dermed
fremstod de norsk landssviksakene som de mest nærliggende sakene som kunne komme opp
til

behandling

i

domstolen,

dersom

Norge

skulle

anerkjenne

Europadomstolens

domsmyndighet.

Som svar på Engans grunngitte spørsmål, som i siste øyeblikk var blitt omgjort til en
interpellasjon, understrekte justisminister Haugland at Justisdepartementet var av den
oppfatning at norsk lovgivning og rettspraksis var i fullstendig samsvar med konvensjonen,
også hva gjaldt det norske rettsoppgjøret. Justisministeren avviste at hensynet til oppgjøret
hadde vært ”nevnt eller spilt inn ved det standpunkt [Justisdepartementet hadde] tatt i forhold
til Utenriksdepartementet”.377 I stedet viste justisministeren til at en rekke av artiklene i
konvensjonen var formulert på en sånn måte at de nærmest var å anse som rettslige
standarder. Disse artiklene kunne følgelig komme til å bli tolket ulikt i de ulike
medlemslandene som følge av ulike rettslige tradisjoner. Dette forklarte han at var grunnen til
at Justisdepartementet hadde anbefalt at en norsk tilslutning utestod i enda noe tid til en hadde
opparbeidet seg erfaring om hvordan konvensjonen virket i praksis. Videre ble det vist til et
behov for å utarbeide en lovhjemmel for å oppheve rettskraften av den norske avgjørelsen
dersom en norsk dom skulle bli underkjent i Europadomstolen.378

På basis av det materiale som i dag finnes tilgjengelig fra Justisdepartementet i denne
perioden, ser det ut som at justisminister Haugland for Stortinget underdrev den betydning
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som landssvikerne hadde hatt i departementets vurdering. Hensynet til rettsoppgjøret ble ved
gjentatte anledninger i perioden fra 1948 til 1964, trukket frem av Justisdepartementet som en
innvending mot en norsk tilslutning til Europadomstolen. Det ble her anført at det ville kunne
medføre politiske- og økonomiske konsekvenser for Norge dersom en eller flere norske
landssviksaker skulle bli behandlet i Strasbourg. 379 Under den nye vurderingen av spørsmålet
om en norsk tilslutning i Justisdepartementet våren 1964, ble også landssviksakene utpekt
som foranledningen for den store interessen som departementet hadde vist for konvensjonens
artikkel 26, som sa at en klage måtte bli brakt inn til Kommisjonen innen seks måneder etter
at den endelige avgjørelsen var blitt truffet nasjonalt.380

At landssviksakene ble gitt en større betydning enn justisministeren selv ville innrømme, må
likevel ikke tolkes som at Justisdepartementet satte spørsmålstegn ved det norske
rettsoppgjøret. For Justisdepartementet og Lovavdelingen fryktet i liten grad for utfallet
dersom en norsk sak skulle komme opp til behandling i Europadomstolen. Slik det ble vist til
under den nye vurderingen av tilslutningsspørsmålet i Lovavdelingen i 1964, var det i
hovedsak den økonomiske kostnaden og arbeidsmengden som ville følge dersom disse sakene
ville komme opp til behandling, som hadde gjort hensynet til landssvikoppgjøret gjeldene.381
Dette viste også justisminister Haugland til i sitt svar til representant Engan. 382 For
landssviksakene var mange, og de var omfattende. I følge et notat fra Utenriksdepartementet i
1961 stod norske landssvikere ”i kø for å få trukket det norske landssvikoppgjøret opp for
kommisjonen”.383 Dette var altså grunnen til at Justisdepartementet ønsket å observere
hvorvidt konvensjonens artikkel 26 var effektiv, før Norge anerkjente Europadomstolens
domsmyndighet. Som følge av at landssviksakene var blant de mest nærliggende norske
sakene for å komme opp til behandling i Europadomstolen, må disse sakene også sies å
379
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representere muligheten for at en hvilken som helst norsk sak, skulle bli tatt opp til
behandling i en internasjonal domstol med alle ubehageligheter som måtte følge av det.

Representant Engan stilte seg svært kritisk til justisministerens svar til Stortinget. Han anførte
at selv om det kanskje tidligere hadde vært grunn til at Norge burde vente med å anerkjenne
Europadomstolens kompetanse, ”så hadde episoden i Nordisk råd gjort det nødvending at
[Norge] snarest mulig gjør det”.384 Dette var en oppfatning det også i norske medier ble tatt til
ordet for.385

Menneskerettigheter tilbake på agendaen i FN
At både den norske regjeringen og Stortinget på 1960-tallet kom mer aktivt på banene i
spørsmålet om Norges forpliktelse til menneskerettigheter – herunder i spørsmål om en norsk
tilslutning til Europadomstolen, må også ses i lys av de endringer som hadde funnet sted i
internasjonal politikk i det foregående tiåret. Her var den pågående avkoloniseringen særlig
sentral. Utover på 1950- og 60-tallet hadde stadig flere kolonier vunnet sin selvstendighet.
Etterhvert som disse statene ble medlemmer av FN, ble makten i FNs generalforsamling
forskjøvet fra nord til sør.386 På terskelen til det nye tiåret kunne FN ønske velkommen hele
sytten postkoloniale stater.387 Dette endret stemmevekten i FNs Generalforsamling, og bidro
til å endre prioriteringene i verdensorganisasjonen. Gjennom diskusjoner om temaer som
avkolonisering, rase og apartheid ble Norge, så vel som FNs øvrige medlemstater, i langt
større grad enn tidligere, tvunget til å definere sin posisjon ovenfor menneskerettighetene.388
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Historikeren Roland Burke viser til at selv om vestmaktene holdt majoriteten i FNs
generalforsamlingen frem til 1960, hadde de allerede i 1951 gitt fra seg lederskapet over FNs
menneskerettighetsprogram. På dette området var det de arabiske, asiatiske og latinamerikanske landene som hadde overtatt initiativet, hjulpet av Sovjetunionen.389 Som et stikk
mot de europeiske kolonimaktene, og for å vinne politisk kapital hos landene i sør, fremmet
Sovjetunionen i 1960 et forslag om en erklæring som skulle forby kolonisering. De
afroasiatiske landene, som blant annet gjennom den første afroasiatiske konferansen i
Bandung, Indonesia i 1955 hadde samlet seg, fulgte imidlertid opp det sovjetiske forslaget
med en egen separat erklæring, og tok selv over initiativet til forslaget. Erklæringen, som var
blitt utarbeidet gjennom forhandlinger mellom 40 afrikanske og asiatiske land, ble vedtatt av
flertallet i FNs generalforsamling allerede i desember 1960. De europeiske kolonimaktene og
USA avstod imidlertid fra å stemme.390

Den nye afroasiatiske blokkens FN-strategi, som blant annet var blitt utarbeidet på
Bandungkonferansen,
menneskerettighetene.

ble
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Historikeren Steven Jensen understreker at menneskerettigheter her

må forstås i bredere forstand enn kun retten til selvbestemmelse. Den afroasiatiske blokken la
i sitt arbeid blant annet stor vekt på universalitet: Menneskerettigheter og grunnleggende
friheter skulle gjelde for alle uten diskriminering på grunnlag av rase, kjønn, språk eller
religion.392 Jensen viser til at det var nettopp omkring spørsmål om rase og religion at FNs
menneskerettighetsprogram, som hadde ligget død siden slutten av 1940-tallet, ble gjenfødt på
1960-tallet. Her trekker han frem spesielt to hendelser som særlig viktige. Den første av disse
hendelsene fant sted da ni tidligere franske kolonier i 1962, fremmet et forslag i FNs
generalforsamling om en konvensjon som forbød alle former for rasediskriminering. Med
dette ble det lagt press på den videre utviklingen av det internasjonale rettssystemet under FN.
Og allerede i 1963, ble FNs konvensjon mot rasisme utarbeidet, og enstemmig vedtatt i FNs
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generalforsamling (trådt i kraft i 1965). En annen følge av den økte vektleggingen av
rasespørsmålet i FN var at det ble rettet skarp kritikk fra verdenssamfunnet mot USAs
diskriminering av landets svarte borgere, så vel som apartheidregimet i Sør-Afrika. Også
Sovjetunionen ble utsatt for kritikk for sin behandling av religiøse minoriteter.393

Den andre hendelsen som trekkes frem som særlig viktig, var da den karibiske staten Jamaica
i oktober 1962, kun tre uker inn i sitt FN-medlemskap, foreslo en mer langsiktig plan for
menneskerettighetsarbeidet i FN. Den jamaicanske representanten fremmet et forslag om å
avholde den første verdenskonferansen for menneskerettigheter i 1968. I tilknytning til dette
ble det anført at frem mot denne konferansen, burde FN søke å utvide sitt
menneskerettighetsarbeidet, så vel som å øke innsatsen for å fullføre de to påbegynte
menneskerettighetstraktatene som hadde blitt arbeidet med siden 1947. Det jamaicanske
forslaget møtte stor støtte i generalforsamlingen. Og i 1966, mye som følge av det
jamaicanske initiativet, ble FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter, og FNs
konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter endelig ferdigstilt og signert
(trådte

i

kraft

i

1976).394

Frem

mot

det

som

er

blitt

karakterisert

som

”menneskerettighetsrevolusjonen” på 1970-tallet, er det mulig å spore en rask økning i
politisk aktivisme for menneskers rettigheter på tvers av landegrensene.395

En ny norsk utenrikspolitisk profil
Ved inngangen til 1960-tallet var det i Norge mulig å se en klar endring i retning av økt
interesse for forhold utenfor landet grenser, da særlig ovenfor landene i det globale sør. Innad
i organisasjoner som FN og NATO, inntok blant annet en rekke norske politikere en langt mer
kritisk holdning til det vestlige kolonistyret enn tidligere. Som Eriksen og Pharo viser til kom
den nye antikoloniale holdningen først til uttrykk i 1958, gjennom krass kritikk i FN ovenfor
den det franske kolonistyret i Algerie. Etterhvert ble det imidlertid også rettet kritikk mot det
belgiske kolonistyret i Kongo, det portugisiske kolonistyret i Angola og Mosambik, så vel
som det britiske kolonistyret på Kypros.396 Innad i NATO ble Norge etterhvert ansett for å
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være det meste kritiske medlemslandet i avkoloniseringsspørsmål.397 Det var likevel ikke bare
de vesteuropeiske kolonimaktene som ble utsatt for kritikk fra Norge i denne perioden.
Sammen med Frankrike var Norge blant landene i NATO som tidlig på 1960-tallet tok klarest
avstand fra USAs opptrapping av krigen i Vietnam (1954-75). Det er også mulig å se en
skjerpet norsk linje ovenfor raseskillepolitikken i Sør-Afrika i denne perioden.398 Parallelt
med denne endringen i norsk utenrikspolitikk fant det også sted en sterk økning i norsk
bistand- og utviklingshjelp.399

Norge hadde allerede tidlig i avkoloniseringsprosessen, sammen med de skandinaviske
landene, gått inn for en avvikling av kolonistyret, men det var imidlertid først på begynnelsen
av 1960-tallet av Norge påtok seg en pådriverrolle i denne prosessen. Dette må ses som en
følge av flere forhold. For det første hadde det av sikkerhetspolitiske hensyn på 1950-tallet
vært svært vanskelig for Norge å rette kritikk mot land som spilte en avgjørende rolle i
sikkerhetsalliansen NATO. Ved inngangen til det nye tiåret hadde imidlertid de to største
europeiske kolonimaktene, Frankrike og Storbritannia, allerede kvittet seg med en rekke av
sine kolonier. Det innebar ikke den samme sikkerhetspolitiske risikoen for Norge å kritisere
land som Belgia og Portugal.400 For det andre må denne endringen ses som en følge av at både
interessen og kunnskapen i Norge om landene i sør, økte kraftig i denne perioden. Med det
fulgte også et krav fra den norske folkeopinionen, og da særlig fra venstresiden i norsk
politikk, om at Norge i større grad måtte engasjere seg utenfor landets grenser. 401 Historikeren
Hanne Hagtvedt Vik trekker frem den teknologiske utviklingen som en avgjørende faktor. I
løpet av 1960-tallet ble fjernsynet mer og mer vanlig i europeiske hjem. 402 I Norge hadde
NRK allerede i 1954 sine første prøvesendinger, og i 1960 startet de med regulære TVsendinger.403 Slik Hagtvedt Vik viser til skapte fjernsynet, hvor det ble rapportert hjem fra alle
fire verdenshjørner, en opplevelse av nærhet til andre deler av verden, og bidro til å sette i
gang sterke følelser og engasjement i vestlige land.404 Dette synet støttes opp av
mediehistorikerne Hans G. Bastiansen og Hans Fredrik Dahl som viser til hvordan nordmenn
397
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på 1960-tallet fikk impulser fra hele verden, rett hjem i stua- ”om fattigdom i sør, om
borgerrettighetsbevegelsen i USA, krigen i Vietnam og kulturrevolusjonen i Kina”. Disse
impulsene så ut til å bli innlemmet i hele deres verdenbilde.405

Det økte norske engasjementet må også ses som et resultat av en gradvis norsk velferdsøkning
gjennom hele 1950-tallet. At de materielle behovene på begynnelsen av 1960-tallet ikke var
like påtrengende, gjorde at nordmenn nå i større grad enn tidligere kunne løfte blikket opp fra
de hjemlige problemer. Med den økte velstanden økte også for mange plikten til å hjelpe.406
Det skal skjønt her også nevnes at det norske engasjementet for landene i sør, også bidro til at
Norge fikk en sterk posisjon innenfor den afroasiatiske blokken i FN, som på dette tidspunktet
holdt majoriteten i FNs generalforsamling. For Norge som småstat var dette en strategisk
posisjon som senere kunne utnyttes til å forfølge norsk politikk i verdensorganisasjonen. 407
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stortingsrepresentanter kom mer aktivt på banen i spørsmålet om en norsk tilslutning til
Europadomstolen på 1960-tallet, er det imidlertid vanskelig å spore i de stortingsdebattene
som ligger til grunn for denne oppgaven. Dette følger av at selv om Regjeringen i spørsmålet
om en norsk tilslutning til Europadomstolen hele tre ganger ble stilt til veggs i
tilslutningsspørsmålet, ble ingen av interpellasjonene fulgt opp av en debatt mellom
stortingsrepresentantene. Spørsmålet ble heller ikke diskutert innad i Den utvidede utenriksog konstitusjonskomite. En bedre innsikt i representantenes motivasjon for denne saken er
mulig gjennom en systematisk gjennomgang, både av de ulike partienes programmer, så vel
som norske medier i denne perioden. Det har det imidlertid ikke vært rom for innenfor
rammen av denne oppgaven.

Kritikk fra noen av Norges fremste jurister

I februar 1963 måtte justisminister Haugland nok en gang svare for seg i Stortinget da
representant Torkell Arnold Tande (V) i Stortingets spørretime stilte spørsmål om regjeringen
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snart aktet å anerkjenne Europadomstolens domsmyndighet.408 Foranledningen for at
spørsmålet igjen kom opp til behandling i Stortinget, var en artikkel skrevet av Norges
representant til Kommisjonen professor dr. juris. Frede Castberg i det juridiske tidsskriftet
Lov og Rett i 1962. Castberg var i denne perioden å anse som Norges fremste ekspert på
forfatningsrett, og hadde følgelig spilt en avgjørende rolle i debatten omkring Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven på 1950-tallet. Som juridisk konsulent for
Utenriksdepartementet ble han også holdt løpende orientert om de folkerettslige spørsmål som
Norge stod ovenfor i perioden. Dette inkluderte Europadomstolen.409 I artikkelen rettet
Castberg

krass

kritikk

mot

regjeringen

for

deres

avventende

standpunkt

i

tilslutningsspørsmålet. Han stilte seg uforstående til at Norge hadde ratifisert konvensjonen,
anerkjent den individuelle klagerett og med det underkastet seg ministerkomiteen, men ikke
hadde anerkjent Europadomstolens domsmyndighet. Det mest radikale skritt var, i følge til
han, allerede tatt da Norge anerkjente den individuelle klagerett i 1955. Castberg uttalte at det
var som ”at utsie[sic] myggen, men sluge kamelen”.410 Han anførte også at det rent juridisk
var det langt mer betenkelig at et så utpreget politisk-diplomatisk myndighetsorgan som
Europarådets ministerkomite, skulle kunne treffe bindene avgjørelser.411

Castbergs artikkel var utgangspunkt for også en annen stortingsrepresentants inngang i
debatten om Norge og Europadomstolen. Gjennom et innlegg i Morgenbladet i juni 1962
kritiserte representant Edvard Hambro (H), med utgangspunkt i Castbergs argumentasjon,
Justisdepartementet og deres standpunkt i saken.412 Hambro var selv professor i rettsvitenskap
og hadde skrevet en rekke bøker og artikler om folkeretten. På Stortinget satt han i Utenriksog konstitusjonskomiteen. Og som bare et av mange internasjonale engasjement, hadde han
også arbeidet ved Den internasjonale domstolen i Haag (1946-53).413 I innlegget anførte
Hambro at alle de innvendingene som departementet fremsatte mot en norsk tilslutning til
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Europadomstolen, like gjerne kunne brukes mot all internasjonal domsmyndighet. Han viste
til at enhver dom som ble avsagt i en internasjonal domstol, var direkte forpliktene for den
aktuelle stat. Dette var uavhengig om loven, avgjørelsen eller dommen som ble funnet ulovlig
i henhold til folkeretten, ellers ville være gyldig i nasjonal rett. Hambro innrømmet at dette
kunne være problematisk for land som Norge, hvor det ble antatt at nasjonal rett hadde
fortrinnsrett fremfor folkeretten, men dette var imidlertid ikke noe nytt for Europadomstolen.
For slik Hambro viste til var dette tilfelle også for Den internasjonale domstolen i Haag som
Norge for lengst hadde sluttet seg til, så vel som for domstolen i EEC, som regjeringen våren
1962 hadde anbefalt at Norge sluttet seg til gjennom å søke om fult medlemskap i
fellesskapet. Hambro stilte følgelig spørsmålstegn ved at Norge kunne slutte seg til disse
andre internasjonale domstolene, men ikke Europadomstolen.414

Da justisminister Haugland i Stortinget svarte for seg på Tandes spørsmål, henviste han til det
svar han hadde gitt til representant Engan litt under et år tidligere. Han uttalte at han ikke så
det som nødvending å igjen gjøre rede for departementets synspunkter, men understrekte at
Justisdepartementet fortsatt var av den oppfatning at en norsk tilslutning til Europadomstolen
burde utestå i enda noe tid. På et oppfølgingsspørsmål fra Tande, uttalte imidlertid
justisministeren at departementet nå ventet på nytt materiale fra Utenriksdepartementet.
Formålet med dette materiale, som var blitt etterspurt i forbindelse med Engans interpellasjon,
var å foreta en ny vurdering i saken.415

Castberg og Hambros kritikk av det norske standpunktet fikk sommeren 1963 støtte fra
høyesterettsjustitiarius, og Norges dommer til Europadomstolen Terje Wold.416 Som del av
den norske delegasjonen til forhandlingen av konvensjonen i 1949-50, hadde Wold på dette
tidspunkt allerede vært delaktig i debatten omkring Europadomstolen i en årrekke. Under
forhandlingen av konvensjonen hadde han sammen med de øvrige medlemmene av den
norske delegasjonen, argumentert mot etableringen av en europeisk domstol.417 I løpet av
1950-tallet endret han imidlertid oppfatning, og da en ny vurdering i saken kom opp til
behandling i Utenriksdepartementet i 1958/59, ga han sin anbefaling om en norsk tilslutning
414
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til Europadomstolen.418 Høsten 1959 var han også blant dem som sterkest ga uttrykk for
misnøye over Justisdepartementets beslutning om å trekke sitt samtykke til en norsk
tilslutning.419

I en artikkel i Festskrift til Frede Castberg utgitt i juli 1963, kritiserte Wold myndighetene i
de av Europarådets medlemsland som ikke enda hadde anerkjent Europadomstolens
domsmyndighet. Wold trakk her frem den individuelle klageretten som forklaring for hvorfor
disse statene ikke hadde anerkjent domstolens kompetanse. Han viste til at dersom det ikke
hadde vært for klageretten, som tillot enkeltindividider, ikke-statlige organisasjoner og
grupper av enkeltindivider å bringe inn klager til Kommisjonen, var det bare stater som hadde
kunne bringe klager inn mot andre stater. Dette baserte seg på nøyaktig samme prinsipp som
lå til grunn for Den internasjonale domstolen i Haag, og en rekke andre voldgiftinstitusjoner
som medlemsstatene i Europarådet allerede hadde sluttet seg til. I sin artikkel argumenterte
imidlertid Wold for at medlemsstatene i realiteten stod ovenfor nøyaktig den sammen
stillingen, dersom Europadomstolen behandlet en klage som var blitt brakt inn til
Kommisjonen av en enkeltperson. Dette begrunnet han ved å vise til at selv om
enkeltpersonen som klaget hadde partsrettigheter i Kommisjonens behandling av saken, var
enkeltpersonen ikke part ved Europadomstolen. Dette fulgte av at det bare var Kommisjonen
eller medlemsstatene, som kunne henvise en sak til Europadomstolen. Det var da
Kommisjonen som ville føre sak mot den aktuelle medlemsstat.

420

Av den grunn anførte

Wold at det ikke skulle være konstitusjonelt mer betenkelig å slutte seg til domstolen, enn det
hadde vært å anerkjenne Kommisjonens kompetanse.

Videre understrekte Wold at Europadomstolen ikke var en ankeinstans i forhold til nasjonale
domstoler. Dette fulgte av at domstolen verken skulle prøve bevismengden, eller
lovanvendelsen ved de nasjonaledomstolene. Det var bare dersom det var grunn til å tro at
noen av rettighetene i konvensjonen var blitt krenket, at nasjonale domstolers avgjørelser
kunne prøves. Det skulle derfor heller ikke være mer betenkelig å slutte seg til
Europadomstolen, enn til Den internasjonale domstolen i Haag. I følge Wold skulle det heller
418
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ikke være nødvending, slik det var blitt anført av det norske Justisdepartementet, med en ny
lovhjemmel dersom en norsk sak skulle bli underkjent i Europadomstolen. Dette fulgte av at
domstolen begrenset seg så strengt til det folkerettslige området, at domstolenes jurisdiksjon
ikke ville komme til å støte mot nasjonale forfatningsordninger. En nasjonal dom ville derfor
bli uberørt av en dom avsagt i Europadomstolen.421

Wold avviste med det alle konstitusjonelle grunner til å ikke anerkjenne Europadomstolens
domsmyndighet. Den eneste forklarlige grunnen til å ikke anerkjenne domstolens
domsmyndighet var, i følge han, dersom man var av den en oppfatning at Ministerkomiteen
var bedre egnet enn Europadomstolen, til å avsi en dom i en menneskerettighetssak. Et slikt
argument var blitt fremsatt av svenske myndigheter. Det svenske argumentet gikk ut på at
etter svensk lovgivning kunne enkelte administrative organer, som blant annet institusjoner
for barnevern og mentalt syke, treffe vedtak om frihetsberøvelse. Slike avgjørelser kunne av
en domstol tolkes rent formalistisk som stridene mot menneskerettighetskonvensjonen.
Svenske myndigheter anførte at et politisk organ ville ta flere praktiske hensyn, og ikke tolke
konvensjonen like formalistisk. Wold viste imidlertid til at en slik oppfatning var i strid med
selve ideen om et europeisk menneskerettighetssystem, som var nettopp å beskytte mennesker
mot politisk makt og vilkårlighet. Dersom menneskerettighetene skulle ha en virkelig verdi,
var det helt nødvendig med kontrollorganer. Det var etter hans mening heller ingen grunn til å
tro at domstolen ikke ville gi en riktig og rimelig avgrensning, og tolkning av
konvensjonen.422

Alle tre jurister avviste også i sine artikler konsekvent mulighetene for at det norske
landssvikoppgjøret ville komme opp til behandling i Strasbourgssystemet, med henvisning til
at rettsoppgjøret hadde funnet sted forut for at konvensjonen hadde trådt i kraft i september
1953.
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menneskerettighetssystemet hadde for utviklingen av folkeretten. På samme måte som Paal
Berg hadde gjort i sitt brev til Utenriksdepartementet i 1958, viste de også til at en norsk
tilslutning til Europadomstolen ville være i takt med Norges folkerettslige tradisjon.423
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Wold, som gjennom korrespondanse med Utenriksdepartementet de siste årene hadde holdt
seg oppdatert på utviklingen i tilslutningsspørsmålet, gikk i oktober 1963 tydelig lei av å
vente. Han tok saken i egne hender, og henvendte seg som formann i Europabevegelsens
norske råd direkte til Stortinget med henstilling om at Stortinget nå anerkjente
Europadomstolens domsmyndighet. Han viste til at domstolen var opprettet som en del av
oppbygningen av mellomfolkelig rettspleie, og ”det var i vårt lands sande interesse at vi
helhjertet deltar hvor dette samarbeidet kan fremmes”.424 På Stortinget ble det uten diskusjon
enstemmig vedtatt å sende henstillingen videre til Regjeringen. At disse tre juristene inntok et
slikt høylytt, kritisk standpunkt ovenfor Regjeringen i et spørsmål som frem til dette
tidspunktet hadde fått liten offentlig oppmerksomhet i Norge, må ses i tilknytning til deres
internasjonale engasjement.

Deltakelse i internasjonalt juridisk arbeid
Som Norges representanter til henholdsvis Kommisjonen og Europadomstolen, må Castberg
og Wolds innlegg i den norske debatten ses i sammenheng med deres posisjon, og deltakelse i
det juridiske miljøet i Strasbourg, så vel som mer generelt i lys av deres omfattende deltakelse
i internasjonalt juridisk arbeid. Som det ble vist til tidligere i dette kapittelet viser professor i
europeisk rett og sosiologi, Mikael Rask Madsen, til at det i første halvdel av 1900-tallet i
Europa vokste frem et nettverk av jurister som gjennom en sosialiseringsprosess ble pådrivere
i etableringen av det europeiske menneskerettighetssystem. Madsen baserer sin analyse på
sosiologisk perspektiv fra den franske sosiologen Pierre Bourdieu. Dette perspektivet
fokuserer direkte på rollen som jurister har spilt i etableringen av rettsområder. Madsen
anfører at de sentrale konseptene som Bourdieu utvikler i sine studier av nasjonale- og
internasjonale rettsområder, også kan anvendes på europeisk rett.425

Madsen viser til at sosialiseringsprosesser mellom den eksklusive gruppen av europeiske
jurister som tok del i internasjonalt juridisk arbeid, fant sted i hovedsak innenfor to områder.
Det første av disse områdene var innenfor akademia og forskningen. De jurister som i denne
perioden bistod nasjonale myndigheter i internasjonalt juridisk arbeid, var gjerne høyt
anerkjente professorer i rettsvitenskap. Gjennom veldedige organisasjoner som Rockefeller424
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og Carnegie stiftelsene ble det bevilget store summer til å etablere internasjonale plattformer
for å fremme forskning på internasjonal humanisme og fred. Her kan blant annet nevnes The
Hague Academy for International Law (heretter: Folkerettsakademiet) som ble grunnlagt i
1921, og Institute des Hautes Etudes Internationales, grunnlagt i 1926. Dette ga disse juristene
en møteplass for interaksjon hvor ideer og modeller kunne sirkuleres. 426 Det andre området
var innen for det stadig økende antallet av internasjonale organisasjoner som ble etablert etter
at første verdenskrig kom til en slutt i 1918. Her kan nevnes blant annet Folkeforbundet og
ILO. Her var juristene engasjert i sekretariatsfunksjoner og kommisjoner, både som en del av
det fremvoksende internasjonale byråkratiet og som nasjonale representanter.

Etableringen av Den internasjonale domstolen i Haag i 1945, og deretter etableringen av Den
europeiske menneskerettighetskommisjonen i 1955, og Europadomstolen i 1959 var særlig
sentrale institusjoner for samarbeid mellom disse juristene.427 I dette nettverket av europeiske
jurister hadde det vokst frem en sterk overbevisning om at et internasjonalt rettssystem var
både mer avansert, og sivilisert enn andre former for konfliktløsning mellom stater.428
Arbeidet i Europarådet ble ansett som et første skritt på veien mot å etablere et
verdensomfattende internasjonalt rettssystem. Justisene som inntok plassene i Kommisjonen
og Europadomstolen, så det følgelig som deres viktigste oppgave å få Europarådets
medlemsland til å anerkjenne de frivillige klausulene og bli fullverdige medlemmer av det
europeiske menneskerettighetssystemet.429 Det skal imidlertid her nevnes at juristenes nære
tilknytning til nasjonale myndigheter, gjorde at de ofte ville la dette overordnende målet
balanseres opp mot nasjonale hensyn.

Både Frede Castberg og Terje Wold, som ble viktige pådrivere for norsk tilslutning til
Europadomstolen, kan trygt plasseres inn i denne eksklusive kretsen av europeiske jurister.
Som følge av deres omfattende deltakelse i internasjonalt arbeidet var de fleste av de juristene
som inntok plassene i Strasbourgorganene, allerede gamle kjenninger. Castberg var gjennom
hele sitt yrkesliv, sammen med blant annet stortingsrepresentant Edvard Hambro, en aktiv
deltaker i det arbeid som pågikk på Folkerettsakademiet i Haag, så vel innad i flere
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folkerettslige forskningskretser omkring prestisjetunge universiteter i USA og Frankrike. 430 I
sine memoarer understreker Castberg sin livslange tro på internasjonal fred gjennom
etablering av organer for internasjonal rettspleie.431 Han beskriver flere av de sentrale
juristene i Strasbourgorganene som nære venner og kollegaer, og nevner blant annet René
Cassin, Henri Rolin, Max Sørensen, Sture Petrén og Alf Ross.432

Også Terje Wold spilte en sentral rolle i det internasjonale juridiske miljøet. Som leder av
Europabevegelsens norske råd støttet han også opp om tanken om et utstrakt europeisk
økonomisk og politisk, så vel som juridisk samarbeid, mellom de europeiske stater for å
”trygge de europeiske folks frihet og fred”.433 Fra 1968 ble han valgt som æresformann for
Wold Association of Judges hvor han satt frem til sin død i 1973. Organisasjonen, som samlet
hele 2000 høyesterettsdommere fra land over hele verden, hadde som sitt formål å ”promote
wold peace through the expansion of the rule of law and improving administration of justice
of all people”.434 Wold deltok også aktivt i arbeidet til Wold Peace Through Law Center. Som
navnet tilsier arbeidet denne organisasjonen under målsetningen “a world ruled by law, not
force”.435 For sitt arbeid for internasjonale menneskerettigheter mottok Wold fra
organisasjonen både den prestisjetunge “Wold Jurist Award” og “Human Rights Award”.436
Castberg og Wolds innlegg i den norske debatten om tilslutningsspørsmålet må følgelig ses
som en del av deres internasjonale juridiske arbeid for fred. Dette kan også sies å være
gjeldene for Edvard Hambro og Paal Berg.
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Felles for de fire juristene – Berg, Castberg, Hambro og Wold, var at de alle i sin kritikk av
norske myndigheter la stor vekt på at en norsk tilslutning ville være i overenstemmelse med
en Norges folkerettslige tradisjon.437 Dette må ses i sammenheng med at Norge allerede i
begynnelsen av det tjuende århundre hadde gått i bresjen for å etablere internasjonale
mekanismer, for å løse mellomstatlige tvister for å sikre fred. I mellomkrigstiden hadde Norge
utmerket seg ved å slutte voldgiftsavtaler med en rekke land, og under etableringen av
Folkeforbundet var Norge, sammen med de øvrige skandinaviske landene, blant dem som
sterkest fremmet etableringen av en internasjonal mellomfolkelig rettsorden.438 Historikeren
Helge Pharo viser til at disse forholdene, sammen med blant annet Fritjof Nansens
humanitære rolle i Folkeforbundet, og tildelingen fra Alfred Nobel av fredsprisutdelingen til
Norge, hadde resultert i en selvoppfatning blant den politiske elite om at Norge var en
fredsnasjon.439

Til tross for at argumentet om Norges folkerettslige tradisjon i liten grad var blitt vektlagt i
Utenriksdepartementets interne vurdering, ble det understreket i departementets proporsjon til
Stortinget om samtykke til en norsk tilslutning til Europadomstolen i april 1964.440
Antageligvis skyldes dette at ved å legitimere en norsk tilslutning til Europadomstolen som en
del av Norges folkerettslige fredstradisjon, ville Regjeringen kunne hente en bred støtte fra
befolkningen.
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tilslutningsspørsmålet på Stortinget i juni 1964, uttalte formann for Utenriks- og
konstitusjonskomiteen Finn Moe (DNA) videre at:
”en norsk anerkjennelse [av Europadomstolen] er av den største betydning ikke bare for
menneskerettighetene, men også som et skritt for å bevare freden. Det står for meg helt
innlysende at skal vi unngå krig, skal vi kunne ruste ned, må det være fordi det finnes andre
metoder til avgjøring av mellomfolkelige tvister og det kan bare være ad rettens vei.” 442
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Synet om at en norsk tilslutning til Europadomstolen var av stor betydning for utviklingen av
folkeretten, og et viktig skritt på veien for å bevare fred, fikk støtte fra samtlige
stortingspolitikere som uttalte seg i debatten om tilslutningsspørsmålet.443 At Stortinget
deretter enstemmig vedtok å gi sitt samtykke til en norsk tilslutning til Europadomstolen, kan
på den ene siden tolkes som om de også ga sitt samtykke til synet som her ble fremmet. På
den andre siden kan det imidlertid også ha vært uttrykk for, med unntak av noen få
internasjonale ildsjeler, en fortsatt laber interesse for Europarådets arbeid på Stortinget.

Det skal her nevnes at et fellestrekk ved de få stortingsrepresentanter som i perioden fra 1962
til 1964 tok til ordet for en norsk tilslutning til Europadomstolen, var at de alle engasjerte seg
i utenrikspolitiske spørsmål. Samtlige hadde vært delaktig i internasjonalt arbeid, enten i FN,
Europarådet eller Nordisk råd.444 Flere av disse representantene satt, eller hadde sittet i
Europarådets parlamentariske forsamling. Her kan nevnes representant for Arbeiderpartiet
Finn Moe (1950-69), representant for Venstre Torkell Arnold Tande (1960-70), representant
for Senterpartiet Jon Leirfall (1959-60), representant for Kristelig Folkeparti Kjell Bondevik
(1954-63) og representant for Høyre Erling Pettersen (1958-77). Sosialiseringsprosessen ved
deltakelse i internasjonalt arbeid skal imidlertid ikke overdrives. Det er her et spørsmål om
årsak eller virkning. Det er uvisst hvorvidt disse personene ble dratt mot det internasjonale
arbeidet fordi de så internasjonalt arbeid som spesielt ønskelig, eller hvorvidt dette var en
følge av deres deltakelse i det internasjonale miljø. For videre studier ville det derfor vært
interessant å gå nærmere inn på disse enkeltaktører, for å avdekke den effekt deres deltakelse i
internasjonalt arbeid har hatt på deres politiske syn. Dette gjelder særlig for Castberg og
Wold.

En siste vurdering i saken

Det økte presset på Regjeringen etter at hensynet til landssvikoppgjøret var blitt kjent på
Nordisk råds møte i Helsingfors i mars 1962, og at både Castberg og Wold offentlig tok til
ordet for en norsk tilslutning til Europadomstolen, gjorde det klart for Justisdepartementet at
de var nødt til å forta en ny vurdering i saken. Som svar på både Engan og Tandes spørsmål til
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Regjeringen i henholdsvis 1962 og 1963, hadde justisministeren vist til at departementet
fortsatt ventet på utredningsmateriale fra Utenriksdepartementet. Dette materiale skulle
inneholde en nærmere vurdering av Kommisjonen og Europadomstolens klagebehandling, så
vel som inngående informasjon om hvilke presedenser og tolkninger som hadde dannet seg
(spesielt med vekt på artikkel 26).445 Utenriksdepartementet lot imidlertid vente på seg, og det
etterspurte materiale ble ikke oversendt til Justisdepartementet før 30. januar 1964.446 At det
tok så lang tid før materiale ble sendt, må delvis forklares som følge av misforståelser og
slurv innad i Utenriksdepartementet, men også som følge av at den første norske saken kom
opp til realitetsbehandling i Kommisjonen. Det var her juristene ved Utenriksdepartementets
rettskontor som prosederte saken i Strasbourg, på vegne av Norge.

Den første norske saken opp i Kommisjonen
Saken omhandlet den norske tannlegen Stein A. Iversen som i 1959 var blitt pålagt av
Sosialdepartementet å utføre siviltjeneste som distriktstannlege i Moksnes i Nord-Norge i et
år. Pålegget ble gitt i henhold til en midlertidig lov av 1956 om sivil tjenesteplikt for tannleger
som følge av stor mangel på tannleger i distriktene. Iversen, som hadde påbegynt sine studier
i Tyskland før denne loven hadde blitt vedtatt, nektet etter å ha arbeidet en stund i Moksnes å
gjennomføre tjenesteplikten. Han ble følgelig idømt forelegg og 30 dagers fengsel. Etter å ha
tapt anke til Høyesterett, klagde Iversen i sommeren 1962 saken inn for Kommisjonen i
Strasbourg. Han hevdet at pålegget var i strid med konvensjonens forbud mot tvangsarbeid.
Han anførte også at det krenket hans rett til familieliv og kravet om foreningsfrihet.
Kommisjonen besluttet 1. mars 1963 å ta saken opp til realitetsbehandling.447

Grunnen til at denne saken fikk betydning for spørsmålet om en norsk tilslutning til
Europadomstolen, var at Rettskontoret var svært misfornøyd med Kommisjonens behandling
av Iversen-saken. I et brev til utenriksminister Lange i november 1963 beskrev daværende
ekspedisjonssjef for Rettskontoret Jens Evensen, Kommisjonens behandling i denne saken
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som så mangelfull, og kritikkverdig at han så det som nødvendig at Utenriksdepartementet på
nytt gjennomgikk hele problemkomplekset knyttet til menneskerettighetskonvensjonen. Dette
inkluderte den individuelle klagerett, og en norsk tilslutning til Europadomstolen. Evensen
anså saken som så alvorlig at han i desember 1963, anbefalte at Norge fornyet anerkjennelse
av den individuelle klagerett for kun ett år, og ikke i to år av gangen slik som hadde vært
tilfelle tidligere.

448

Tannlege Iversens klage til Kommisjonen ble imidlertid avvist som

grunnløs den 17. desember 1963. Etter en vurdering av Kommisjonens behandling ble det
konkludert med at

Iversen-saken ikke burde avholde Norge fra å anerkjenne

Europadomstolen. Det etterspurte materiale ble følgelig sendt til Justisdepartementet, sammen
med en anbefaling signert av utenriksministeren, om at Norge nå burde anerkjenne
Europadomstolens domsmyndighet.449

En norsk tilslutning til Europadomstolen
Lovavdelingens nye vurdering basert på det oversendte materiale, ble foretatt i månedsskiftet
mars/april. På dette tidspunkt hadde ekspedisjonssjef Carl Stabel forlatt sin stilling i
Lovavdelingen til fordel for Høyesterett, og det var nå tidligere byråsjef Stein Rognlien som
var ny ekspedisjonssjef. I motsetning til Stabel hadde Rognlien allerede høsten 1958
argumentert for en norsk tilslutning til domstolen.450 I sin vurdering av tilslutningsspørsmålet
tok Lovavdelingen systematisk for seg de hovedinnvendinger som var blitt fremsatt mot en
norsk tilslutning til Europadomstolen. Med henvisning til vurderingen om forholdet mellom
Grunnloven og Europadomstolen som var blitt gjort i Lovavdelingen høsten 1958, så vel som
tidligere ekspedisjonssjef Finn Hiorthøys utredning fra 1951, avviste de alle konstitusjonelle
betenkeligheter ved en norsk tilslutning. I overenstemmelse med Castberg og Wolds
argumentasjon viste de også til at dersom Norge allerede hadde anerkjent Europarådets
ministerkomites myndighet, som hadde den samme myndighet som domstolen, burde det
heller ikke være noe konstitusjonelt til hinder for en norsk anerkjennelse av
Europadomstolens domsmyndighet.
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En annen sentral innvending som var blitt fremsatt, var frykt for misbruk av domstolen og
økonomiske kostnader knyttet til dette. Selv om det ble understreket at det ikke kunne
utelukkes at domstolen kunne bli tatt i bruk av pressgrupper som hadde politiske
målsetninger, ble det vurdert som lite sannsynlig. Dette ble begrunnet ved å vise til at svært få
klager hittil var tatt opp i Strasbourgsystemet. Med henvisning til Wolds artikkel i Festskrift
til Frede Castberg, avviste de også påstanden om at Europarådets ministerkomite ville være
bedre egnet enn Europadomstolen til å avsi en dom i en menneskerettighetssak. Den siste
innvendingen som ble behandlet var behovet for en ny lovhjemmel, dersom en norsk lov eller
dom ville bli underkjent i domstolen. Også her viste Lovavdelingen til Wolds argumentasjon
og avviste at det ville være nødvendig med en slik lovhjemmel før Norge sluttet seg til. Som
følge av at Europadomstolen avgrenset seg strengt til det folkerettslige området, ville en
domsavgjørelse fra denne domstolen ikke stå i noen annen stilling enn en dom fra Den
internasjonale domstolen i Haag.451 Med henvisning til Castberg og Wolds innlegg i debatten,
så vel som en oppfatning om at Strasbourgsystemet også i fremtiden ville ha en begrenset
betydning, avviste altså Lovavdelingen alle de innvendinger som var blitt anført mot en norsk
tilslutning. Konklusjonen ble følgelig at dersom Norge allerede hadde tiltrådt konvensjonen
og anerkjent den individuelle klagerett, var det neppe avgjørende betenkeligheter mot å
anerkjenne også Europadomstolens domsmyndighet.452

Etter at Justisdepartementets lovavdeling 11. april 1964 ga Utenriksdepartementet sitt
samtykke til en norsk tilslutning, kunne utenriksminister Halvard Lange, som svar på nok en
interpellasjon på Stortinget, denne gang fremsatt at stortingsrepresentant Edvard Hambro, den
16. april 1964 meddele at Norge nå ville ta det skritt å anerkjenne Europadomstolens
domsmyndighet.453 Også Utenriks- og konstitusjonskomitéen henstillet 21. mai samme år
Stortinget å gi sitt samtykke til en norsk tilslutning. I komiteens innstilling ble det lagt spesiell
vekt på at det av ”ledende norske jurister [var] gitt uttrykk for et ønske om en norsk
godkjennelse som bidrag til å styrke det mellomfolkelige samarbeid på rettspleiens
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område”.454 To uker senere, 4. juni, ga Stortinget enstemmig sitt samtykke til en norsk
anerkjennelse av Europadomstolens domsmyndighet. Utenriksminister Halvard Lange kunne
dermed den 30. juni 1964 overlevere til Europarådet erklæringen om at Norge anerkjente
Europadomstolens domsmyndighet for en periode på tre år på betingelse av gjensidighet.455
Denne anerkjennelsen ble av Norge gjentatt regelmessig frem til de to frivillige klausulene ble
gjort obligatoriske, gjennom protokoll 11 som trådte i kraft i 1998. 456

Sammenfatning

Da Europadomstolen fikk sin første sak opp til behandling i 1960 fikk Norge muligheten til å
observere hvordan domstolen virket i praksis. Lawless-saken bidro til å påvirke det norske
standpunktet i tilslutningsspørsmålet i hovedsak på to måter. På den ene siden viste
behandlingen av Lawless-saken at domstolen ikke ville innta en aggressiv holdning ovenfor
medlemsstatene. Dette ble også bekreftet gjennom de få saker som var oppe til behandling i
Kommisjonen i denne perioden. Det ble følgelig konkludert med at Norge trolig hadde lite å
frykte ved en norsk tilslutning til Europadomstolen. På den andre siden vist det faktum at en
sak ble tatt opp til behandling at muligheten forelå for at rettighetene i konvensjonen, som
hadde ligget skrinlagt i nesten et tiår, nå kunne bli håndhevd for et europeisk forum. Denne
muligheten veide på begynnelsen av 1960-tallet svært tungt.

Økt press fra Stortinget og norske medier fra 1962 bidro imidlertid til å utfordre den norske
regjeringens

avventende

holdning

ovenfor

Europadomstolen.

Våren

1962

kom

tilslutningsspørsmålet for første gang opp til behandling på Stortinget. Dette fulgte av at det
var blitt gjort kjent at hensynet til det norske rettsoppgjøret var en av årsakene til at
Justisdepartementet hadde anbefalt at en norsk tilslutning til Europadomstolen burde utestå i
enda noen tid. På dette tidspunktet pågikk en omfattende debatt om det norske rettsoppgjøret.
At Justisdepartementet hadde inntatt et slikt standpunkt, ble tolket som at departementet satt
spørsmålstegn ved rettsoppgjørets rettslige fundament. Med det ble utenrikspolitikk plutselig
innenrikspolitikk, og Stortinget kom følgelig raskt på banen. At norske stortingspolitikere
454
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utover på 1960-tallet generelt kom mer aktiv på banen i spørsmål om Norges forpliktelser til
menneskerettighetene kan, imidlertid også ses som en følge av maktforskyvningen i FN som
følge av avkoloniseringen på 1950- og 60-tallet.

Det var imidlertid kritikk fremsatt av Norges representanter til Kommisjonen og
Europadomstolen, professor dr. juris Frede Castberg og Terje Wold, som vippet den norske
regjeringen av pinnen. Sammen med stortingsrepresentant professor dr, juris Edvard Hambro,
som tidligere hadde arbeidet ved Den internasjonale domstolen i Haag, plukket de systematisk
Justisdepartementets innvendinger mot en norsk tilslutning til Europadomstolen fra
hverandre. At disse juristene inntok en slik skeptisk holdning ovenfor Regjeringen i et
spørsmål som frem til nå hadde fått liten offentlig oppmerksomhet, må ses som en følge av
deres engasjement i internasjonalt fredsarbeid.
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Kapittel 5: Avslutning
Forslaget om å opprette en europeisk domstol for beskyttelse av menneskerettighetene ble
først fremmet under Europakongressen i Haag i mai 1948. Det skulle imidlertid gå seksten år
før utenriksminister Halvard Lange på vegne av den norske regjeringen den 30. juni 1964
avga erklæringen om at Norge anerkjente Europadomstolens domsmyndighet. I løpet av
denne tidsperioden hadde Europa, så vel som resten av verden, gjennomgått betraktelige
endringer. De vesteuropeiske stater hadde med amerikansk støtte reist seg fra en tilstand av
økonomisk krise i de første etterkrigsårene. Det kaldeste tiår i den kalde krigen var
tilbakelagt. EEC-samarbeidet hadde trådt i kraft i 1958. Og verden befant seg vel inn i
avkoloniseringsprosessen. Denne oppgaven har hatt som sitt formål å undersøke hvordan og
hvorfor den norske regjeringens standpunkt i spørsmålet om en norsk tilslutning til
Europadomstolen i denne perioden endret seg fra motstand til tilslutning. Som det er blitt vist
må dette ses som en følge av et samspill mellom indre og ytre faktorer.

I den første perioden som oppgaven tar for seg, 1948-57, inntok den norske regjeringen en
avventende og reservert holdning til europeiske samarbeid generelt, og en europeisk
menneskerettighetskonvensjon spesielt. For det første må dette ses som en følge av Norges
langvarige utenrikspolitiske orientering mot de atlantiske landene. Gjennom å være en
sjøfartsnasjon hadde Norge blitt trukket vestover mot Storbritannia og USA. I første halvdel
av 1900-tallet hadde også disse to maktene fungert som Norges beskyttere. Regjeringen og
det norske utenriksdepartementet fryktet følgelig for at et sterkt vest-europeiske samarbeid,
ville føre til at USA reduserte sin tilstedeværelse i Europa, så vel som at det ville svekke den
sterke tilknytningen mellom de tre landene. At amerikanerne ga sin støtte til de europeiske
samarbeidsbestrebelsene, så vel som at også britene gikk med i Europarådssamarbeidet gjorde
imidlertid at Norge i 1949 ikke hadde annet valg enn å slutte seg til Europarådet. Gjennom
store deler av 1950-tallet arbeidet imidlertid den norske regjeringen for å omforme
Europarådet til et atlantisk råd gjennom å knytte det sammen med OEEC. Videre må
Regjeringens reserverte holdning ovenfor vesteuropeiske samarbeid på 1950-tallet, også ses
som en følge av generell skepsis mot de kontinentaleuropeiske landene. Til grunn for denne
skepsisen lå en oppfatning om dyptgripende økonomiske, sosiale og kulturelle forskjeller
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mellom de angloskandinaviske- og de kontinentaleuropeiske samfunnene. Okkupasjonsårene
hadde også ført med seg en sterk norsk mistillit til Tyskland.

For den europeiske menneskerettighetskonvensjonen var et tilleggselement at det delvis
parallelt pågikk forhandlinger i FNs menneskerettighetskommisjon om en liknende FNkonvensjon. Ingen kunne på dette tidspunkt forutse at arbeidet i FN nærmest ville stoppe opp.
Av politiske, så vel som økonomiske hensyn bekymret den norske regjeringen seg for at
arbeidet med en regional konvensjon, ville bety dobbeltarbeid, så vel som at det potensielt
også kunne være ødeleggende for arbeidet i FN.

Enda viktigere for motstanden som ble vist ovenfor konvensjonen, og da særlig ovenfor
forslaget om en Europadomstol, var at det ville innebære en viss avgivelse av nasjonal
suverenitet ved at staters indre forhold ble regulert av europeiske normer, og var gjenstand for
prøving i europeiske institusjoner. Forslaget om en europeisk konvensjon og domstol var
fremmet som en del av en større plan for et føderalt Europa. Innad i Utenriksdepartementet
ble det fryktet at Europadomstolen ville innta en rolle som en slags europeisk høyesterett.
Motstanden mot å avgi nasjonalsuverenitet kan forklares utfra Norges historiske erfaringer av
unions- og okkupasjonstid, men også som en følge av en økt norsk nasjonalfølelse etter
krigens slutt. Det norske standpunktet ble styrket som følge av at også Storbritannia, og de
øvrige skandinaviske landene forholdt seg avventende.

Justisdepartementets lovavdeling hadde i oktober 1949 sluttet at en norsk tilslutning til
Europadomstolen, ville være i strid med Norges Grunnlov. Først etter at det var blitt besluttet
å gjøre en tilslutning til domstolen og prosedyren for den individuelle klageretten frivillig, ble
det konstitusjonelt sett mulig for Norge å slutte seg til konvensjonen. Stortinget ratifiserte Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen i november 1951, uten å anerkjenne de to
frivillige klausulene. Spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen ble etter 1951
liggende i bero. Dette fulgte av en utbredt oppfatning innad i Utenriksdepartementet om at
den foreslåtte domstolen trolig ikke ville etableres i nærmeste fremtid, om i det hele tatt.

I den andre perioden som denne oppgaven har tatt for seg, 1958-60, kom
tilslutningsspørsmålet igjen opp til behandling i Norge. Dette fulgte av at det sensommeren
1958 var blitt gjort kjent for norske myndigheter at Europadomstolen ville etableres, da
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tilslutningsspørsmålet besluttet Utenriksdepartementet høsten 1958 å forlate det standpunkt
de, i samråd med Justisdepartementet, hadde inntatt i 1949 mot en norsk tilslutning til
domstolen. Departementet tok i stedet til ordet for at tiden var inne for Norge sluttet seg til
Europadomstolen. Dette ble begrunnet ved å vise til at en norsk tilslutning var å anse som
politisk ønskelig. Beslutningen må for det første ses i lys av de endringer som hadde funnet
sted av økt europeisk integrasjon på Kontinentet på 1950-tallet, og da særlig etter
Messinakonferansen i 1955, hvor planene for et utstrakt økonomisk samarbeid mellom ”de
seks” kontinentaleuropeiske landene var blitt lagt. Utviklingen bidro til å endre Norges
utenrikspolitiske interesseområde, og det ble stadig mer klart at Regjeringen og det norske
utenriksdepartement hadde undervurdert de kontinentaleuropeiske samarbeidsbestrebelsene.

På tidspunktet da beslutningen ble fattet, stod Norge midt i svært utfordrende forhandlinger
med ”de seks” om et storeuropeisk frihandelsområde. Det var en utbredt oppfatning i det
politiske Norge om at dersom forhandlingene ikke ble dratt i land, ville det føre til en
splittelse av Vest-Europa. Dette kunne få store sikkerhetspolitiske-, så vel som økonomiske
konsekvenser for Norge. At det sikkerhetspolitiske hensyn ble tillagt stor vekt, må ses som en
følge av en økt spenning i den kalde krigen frem mot Cubakrisen i 1962. Med grenser til
Sovjetunionen i nord, fryktet Regjeringen for konsekvensene dersom de skulle bli isolert fra
en stadig sterkere politisk- og økonomisk vesteuropeisk blokk med støtte fra USA. Norske
politikere og embetsmenn var høsten 1958 i villrede og fryktet at Norge, som følge av sin
restriktive holdning til det kontinentaleuropeiske samarbeidet, stod ovenfor en mulighet for å
bli isolert. Regjeringen var under forhandlingen derfor så opptatt av å komme frem til en
kompromissløsning, at de til dels forlot den restriktive britiske linjen og nærmet seg det
franske alternativet. Isolasjonsfrykten ble ytterligere forsterket, da forhandlingene om et
storeuropeisk frihandelsområde offisielt brøt sammen våren 1959, og igjen da det ble kjent at
Storbritannia og Danmark ville søke medlemskap i EEC i 1960/61.

Gjennom en ny vurdering av forholdet mellom Norges Grunnlov og Europadomstolen, kom
Justisdepartementet høsten 1958 frem til at en norsk tilslutning til domstolen neppe ville være
i strid med Grunnloven. Dette gjorde Europadomstolen til et av få områder hvor Norge i
denne perioden konstitusjonelt sett faktisk kunne knytte seg nærmere de vesteuropeiske stater.
Norge kunne gjennom en tilslutning til Europadomstolen vise en nyvunnet velvilje ovenfor
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europeisk integrasjon, og muligens vinne godvilje fra de kontinentaleuropeiske landene.
Denne vurderingen må også ses som et resultat av en oppfatning i samtiden, om at
Strasbourgssystemet som svakt og ineffektivt, så vel som en oppfatning om at norsk lov og
rettspraksis allerede var i full overenstemmelse med de få rettighetene i konvensjonen. Det ble
følgelig knyttet liten risiko til en norsk tilslutning til domstolen.

Oppfatningen om at konvensjonen og domstolen ville ha liten påvirkning på norsk lovgivning
og rettspraksis, dannet også bakgrunnen for at Justisdepartementet høsten 1958 hadde overlatt
siste ord i tilslutningsspørsmålet til Utenriksdepartementet. Denne illusjonen brast imidlertid
da det ble kjent at en dansk sak ville komme opp til behandling i Kommisjonen. Dersom en
dansk sak kunne komme opp til behandling, betydde det at også en norsk sak ville kunne bli
tatt opp til behandling i Strasbourg. Justisdepartementet trakk derfor i oktober 1959 sitt
samtykke til en norsk tilslutning, i påvente av utfallet i den danske saken, og til Norge hadde
fått mer erfaringen om hvordan den nyopprettede domstolen virket i praksis. At
Justisdepartementet inntok et mer avventende standpunkt, må ses som en følge av
departementets ansvarsområde og – oppgaver. Disse skiller seg klart fra de som tilfalt
Utenriksdepartementet. Dennes hovedansvar var å sikre at de internasjonale traktater og
konvensjoner som Norge inngikk, var i overenstemmelse med norsk lov, og å holde seg
orientert på konvensjonsorganenes praksis, og sørge for at denne var i overenstemmelse med
norsk lovgivning og rettspraksis. Ettersom Europadomstolen kun nylig var etablert, og kun
noen få klager hadde vært oppe til behandling i Kommisjonen, hadde Justisdepartementet lite
å basere sin risikovurdering på.

I den tredje perioden og siste perioden som oppgaven tar for seg, 1960-64, fikk Norge
mulighet til å observere hvordan den nyopprettede Europadomstolen virket i praksis, da
domstolen fikk sin første sak opp til behandling. Da dette var den eneste saken hvor det ble
avsagt dom i perioden 1959-67, fikk denne stor betydning for den norske vurderingen.
Lawless-saken bidro til å påvirke det norske standpunktet på to måter. På den ene siden ble
det gjennom domstolens behandling av saken illustrert at Strasbourgssystemet ikke ville innta
en aggressiv holdning ovenfor medlemsstatene. Dette ble også bekreftet gjennom de få saker
som var oppe til behandling i Kommisjonen i denne perioden. På den andre siden viste det
faktum at en sak kom opp til behandling i domstolen, at muligheten forelå for at de
forpliktelser som Norge hadde pådratt seg ved signeringen av konvensjonen i 1950, faktisk
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kunne bli håndhevet for et europeisk forum. På begynnelsen av 1960-tallet veide det hensynet
fortsatt svært tungt i Norge.

Økt press fra Stortinget og norske medier bidro til å utfordre Regjeringens avventende
holdning på dette punktet. Våren 1962 kom tilslutningsspørsmålet for første gang opp til
behandling på Stortinget. Dette fulgte av at det var blitt gjort kjent at hensynet til det norske
rettsoppgjøret var en av årsakene til at Justisdepartementet hadde anbefalt at en norsk
tilslutning til Europadomstolen burde utestå. Med det ble utenrikspolitikk plutselig
innenrikspolitikk, og Stortinget kom raskt på banen. At norske stortingsrepresentanter på
1960-tallet kom mer aktivt med i spørsmål om Norges forpliktelser til menneskerettigheter,
herunder i spørsmålet om en norsk tilslutning til Europadomstolen, kan muligens også ses
som en følge av at menneskerettigheter med avkoloniseringen og maktforskyvningen i FN
kom tilbake på den politiske verdensagendaen. Her er det imidlertid nødvendig med mer
forskning for å studere hvordan disse forholdene eventuelt bidro til en økt interesse for
menneskerettighetene i det politiske miljøet.

Det var imidlertid kritikk, fremsatt av Norges representanter til Kommisjonen og
Europadomstolen professor dr. juris Frede Castberg og høyesterettsjustitiarius Terje Wold,
som vippet den norske regjeringen av pinnen. Sammen med stortingsrepresentant og tidligere
ansatt ved Den internasjonale domstolen i Haag, professor dr. juris Edvard Hambro plukket,
de Justisdepartementets innvendinger mot en norsk tilslutning til Europadomstolen fra
hverandre. At disse tre juristene så sterkt kritiserte Regjeringen i et spørsmål som frem til
1962 hadde fått liten offentlig oppmerksomhet i Norge, må ses som en følge av deres
engasjement i det internasjonale fredsarbeid. De tre juristene anså Europadomstolen som et
første skritt på veien mot et internasjonalt rettssystem som ville kunne sikre freden.

Prosessen som ledet frem til en norsk tilslutning til Europadomstolen i juni 1964 var generelt
preget av manglende politisk interesse. Dette fulgte for det første av at europeisk samarbeid
generelt, og Europarådets spesielt, i store deler av denne prosessen ble ansett for å være av
underordnet betydning i forhold til annet internasjonalt samarbeid, blant annet i NATO, FN
og OEEC. For det andre var det institusjonelle rammeverket som var blitt etablert omkring
Europarådet, som nevnt, ansett som både svakt og ineffektiv. Europarådets utøvende organ
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beslutningsmyndighet, og arbeidet i både kommisjon og domstol var i denne perioden svært
sporadisk og tilfeldig. Utover på 1950-tallet ble det også opprettet stadig flere internasjonale
organisasjoner som ble tillagt mer vekt enn Europarådet. Det skal her også nevnes at norske
velgere generelt på 1950-tallet hadde dårlig kunnskap om utenrikspolitiske forhold, og viet
lite av sin oppmerksomhet til utenrikspolitiske spørsmål. Til tross for at både kunnskapen og
interessen økte utover på 1960-tallet, forble tilslutningsspørsmålet i all hovedsak behandlet på
elitenivå. I anledning Grunnlovens 150-års jubileum i 1964 lagde NRK en dokumentarserie
som omhandlet Norges utvikling gjennom 150 år. I episoden som fikk navnet «Over alle
grenser» tok serien for seg Norges deltakelse i internasjonalt arbeidet. Her blir en norsk
tilslutning til Europadomstolen samme med andre internasjonale spørsmål omtalt, som «mer
eller mindre rutinesaker».457 Det skal her nevnes at dette altså ikke var unikt for
utenrikspolitiske spørsmål i denne perioden.

Verken Stortinget eller folkelige organisasjoner kan derfor krediteres for å ha vært pådrivere
for en norsk tilslutning til Europadomstolen. I perioden 1958-60 var det i stor grad jurist og
byråsjef for Rettskontoret, Einar Løchen som drev den norske prosessen videre. Løchen tok
høsten 1958 til ordet for en norsk tilslutning til Europadomstolen. Få andre hadde på dette
tidspunktet fulgt arbeidet i Europarådet så tett som Løchen, og hans argumenter ble derfor
tillagt betydelig vekt i både Utenriks- og Justisdepartementets behandling av saken. I den
andre perioden, 1960-64, var det professor dr. juris Frede Castberg og høyesterettsjustitiarius
Terje Wold, som trer frem som de viktigste pådriverne. De to lykkes til slutt med å presse
frem en norsk tilslutning til Europadomstolen i 1964. Felles for disse tre aktører var at de alle
var jurister, og selv deltok aktivt i Europarådets arbeid. Løchen som Norges representant til
Europarådets stenderforsamling fra 1958, og Castberg og Wold som Norges representanter til
henholdsvis Kommisjonen fra 1960 og Europadomstolen fra 1959. Løchen var imidlertid i
hovedsak motivert av et ønske om en norsk deltakelse i vesteuropeisk økonomisk integrasjon.
Selv om Wold som formann for Europabevegelsens norske råd støttet opp om Norges
deltakelse i EEC, var både han og Castberg i hovedsakelig drevet at et ønske om at Norges
skulle delta aktivt i arbeidet for å etablere et internasjonalt rettssystem for å sikre fred i
verden. Analysen i denne oppgaven bekrefter dermed, i alle fall for Norges vedkommende,
det syn som et blitt fremmet av både jurist Ed Bates, og sosiolog og professor i rettsvitenskap,
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Mikael Rask Madsen, om at jurister med tilknytning til det europeiske juridiske miljø var
avgjørende for utviklingen av det europeiske menneskerettighetssystem i denne perioden. 458

Også for de få representanter som fra Stortingets talerstol tok til ordet for en norsk tilslutning
til Europadomstolen, var et fellestrekk en aktiv deltakelse i internasjonalt samarbeid. Her kan
nevnes blant annet formann for Utenriks- og konstitusjonskomiteen Finn Moe, og
stortingsrepresentant professor dr. juris Edvard Hambro. Sosialiseringsprosessen ved
deltakelse i internasjonalt arbeid skal imidlertid ikke overdrives. Det er her et spørsmål om
årsak eller virkning. Det er uvisst hvorvidt disse personene ble dratt mot det internasjonale
arbeidet fordi de så internasjonalt arbeid som spesielt ønskelig, eller hvorvidt dette var en
følge av deres deltakelse i det internasjonale miljø. Sannsynligvis ligger svaret et sted i
mellom. For videre studier ville det derfor vært interessant å gå nærmere inn på disse
enkeltaktører for å avdekke den effekt deres deltakelse i internasjonalt arbeid har hatt på deres
politiske syn. Dette gjelder særlig for Castberg og Wold.

Som denne oppgaven viser kan ikke Norge i denne tidlige fasen av etableringen av det
europeiske menneskerettighetssystemet, omtales som en pådriver. Norske myndigheter stilte
seg i denne perioden avventende til omtrent alle forslag som ble fremmet for å utvide og
utvikle et regionalt system for menneskerettigheter i Europa. Den norske deltakelsen og
tilstedeværelsen i Strasbourg var også beskjeden. Av de nordiske land var Norge ikke blant de
første til å anerkjenne Europadomstolens domsmyndighet. Allerede i 1953 hadde Danmark
avgitt erklæring om at de anerkjente domstolens kompetanse, etterfulgt av Island i 1958.
Norge var imidlertid heller ikke blant de siste av Europarådets grunnleggere til å slutte seg til.
Ved Norges tilslutning i 1964 hadde verken Storbritannia eller Sverige anerkjent
Europadomstolens kompetanse, og gjorde først det to år senere i 1966. Frankrike ratifiserte
ikke konvensjonen og anerkjente ikke Europadomstolens domsmyndighet før i 1974. Norge
sluttet seg imidlertid ikke til Europadomstolen før Justisdepartementet hadde forsikret seg om
at Strasbourgsystemet ikke ville innta en aggressiv rolle ovenfor Europarådets medlemsland i
deres overholdelse av konvensjonen. Professor dr. juris Anthony Paul Lester viser til at en
liknende oppfatning var avgjørende for at også britene tok skrittet, og anerkjente de frivillige
klausulene i januar 1966.459
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Selv om Regjeringen ovenfor Stortinget våren 1964 understrekte den betydning en norsk
tilslutning til Europadomstolen ville ha for utviklingen av folkeretten, og viste til at dette var i
overenstemmelse med Norges folkerettslige tradisjon, var dette hensyn av liten betydning i
departementenes vurdering av tilslutningsspørsmålet. I tidsperioden som denne oppgaven tar
for seg var det i hovedsak ytre omstendigheter av kald krig og europeisk integrasjon, som
drev den norske regjeringen i dens forpliktelse til europeiske menneskerettigheter.
Menneskerettighetene var derfor av begrenset betydning i seg selv. Dette fulgte av en utbredt
oppfatning om at norsk lovgivning og rettspraksis var i fullstendig overenstemmelse med
rettighetene i konvensjonen. Det var i Norge antatt at dette var tilfelle også for Europarådets
øvrige medlemmer. Det fantes altså få tunge hensyn som talte for norsk tilslutning, og med
unntak av Europabevegelsens norske råd, først og fremst i regi av Terje Wold, fantes det i
denne perioden ikke noe betydelig engasjement utenfor Utenriksdepartementet for norsk
tilslutning til Europadomstolen.

Analysen i denne oppgaven støtter derfor det syn som er blitt fremmet av professor i historie
og rettsvitenskap Samuel Moyn, om at menneskerettigheter slik vi kjenner dem i dag, med en
bred folkelig bevegelse, først hadde sitt gjennombrudd etter den tidsperiode som denne
oppgaven tar for seg. Støttet av blant annet historikeren Barbara J. Keys argumenterer Moyn
for at menneskerettighetene hadde sitt gjennombrudd på 1970-tallet med det som blir
karakterisert som en ”menneskerettighetsrevolusjon”.460 Før dette gjennombruddet hadde
menneskerettighetene kun en symbolsk betydning, og ble brukt til å legitimere organiseringen
av internasjonalt samarbeid. Kun svært sjelden ble menneskerettigheter ansett for å bryte med
eksisterende lovgivning og rettspraksis i de

vestlige demokratiske landene, og

menneskerettighetene inspirerte derfor ikke til noen folkelig bevegelse. Moyn anfører at både
FNs

verdenserklæring

for

menneskerettigheter

fra

1948

og

Den

europeiske

menneskerettighetskonvensjonen i 1950, derfor må anses som ”minor byproducts of this era,
and not main features”.461
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