
- Menneskerettigheter
- EU og EØS-rett
JUS100
Høst 2016
Innhold
•	Generelt om folkerett
•	Ytringsfrihet og demokrati
•	Menneskerettigheter i det norske rettssystemet
•	Grunnlovens vern om menneskerettigheter og privat eiendomsrett
•	Domstolenes prøvelsesrett overfor lover






Rettssystematikk
•	Jus deles i rettsområder gruppert etter reglenes innhold
•	Eks: Erstatningsrett, arverett, opphavsrett, strafferett
•	Privatrett og offentlig rett
•	Et hovedskille
•	Privatrett 
-	angår forholdet mellom private
•	Inkluderer både enkeltpersoner og bedrifter
•	Eks: Kjøpsrett, arverett, familierett, pengekravsrett
Rettssystematikk
•	Offentlig rett 
-	angår forholdet mellom myndighetene og de private
•	Eks: Strafferett, skatterett, miljørett
-	angår forholdet mellom forskjellige myndighetsorganer
•	Eks: Statsforfatningsrett
-	Folkeretten
•	Avtaler mellom flere stater
•	Eks: FN, Nato, Europarådet
Rettssystematikk
•	Internasjonal rett
•	Ikke det samme som folkerett
-	Hver stat har sitt eget rettssystem
•	Lager egne lover
•	Dømmer etter egne lover
•	EU-retten
-	Eget rettssystem med egne lovgivere og dommere
-	Påvirker strekt de nasjonale systemene i EU/EØS

Internasjonale rettssystemer – Hva er det?
•	Folkerett
-	Avtaler mellom nasjonalstater
•	Kalles konvensjoner, avtaler, traktater mm
-	Tradisjonelt ingen direkte virkning for borgerne
•	Forplikter regjeringen til å gjennomføre noe eller avstå fra noe
•	Kan forplikte til å forandre lovregler
-	Ingen ”verdensdomstol” som straffer avtalebrudd
•	Politiske reaksjoner fra avtalepartene er riset bak speilet
Internasjonale rettssystemer – Hva er det?
-	Noen avtaler oppretter egne organisasjoner som blant annet jobber med å utvikle nye regler
•	Statene er representert i organisasjonen
•	FN, EU, EØS, WTO, OSSE, Europarådet, mm
•	Omfatter ikke private organisasjoner. Eks: Røde kors, WWF
-	Enkelte av Norges avtaler står i særstilling
•	Går ved motstrid foran Stortingets lover:
•	EØS-avtalen
•	Menneskerettighetskonvensjonene inngått gjennom Europarådet og FN



Ytringsfrihet vs. diskriminering
•	En utfordring for demokratiet
•	Menneskerettigheter står mot hverandre
-	Eks: Kjuus-saken og Boot boys-saken

•	Menneskerettigheter viktig for vern av mindretallsrettigheter
-	Må alle mindretall respekteres?
-	Hva med forholdet mellom flere mindretall?

Menneskerettsloven av 1999
Konvensjoner som gjelder som norsk lov, jf. mrl § 2
•	Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, med flere senere tilføyelser (tilleggsprotokoller) EMK
•	FNs konvensjon 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ØSK
•	FNs konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter med tilleggsprotokoller SP
•	FNs konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter med tilleggsprotokoller
•	FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoller

Menneskerettighetene inn i Grunnloven
•	Folkestyret betyr at flertallet skal få sin vilje, men menneskerettighetene setter grenser for hva flertallet kan beslutte. 
•	Samfunnet består av en lang rekke mindretall
-	Etnisk, religiøst, sosialt, kulturelt basert 
•	Stadig eksempler på at flertallet kan mangle toleranse og samfunnsinnsikt som skal til for å verne et mindretall
•	Ny § 2 i Grunnloven: «Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Hindre at mindretalls-rettigheter kommer under press
•	Rettigheter i Grunnloven kan gi økt trygghet mot varierende politiske vinder
•	 så langt rettsregler kan brukes til å verne…
•	Grunnloven definerer samfunnets verdigrunnlag
•	Menneskerettsloven av 1999 gjorde allerede menneskerettskonvensjoner til norsk lov
•	 Loven ga konvensjonene forrang framfor annen norsk lovgivning. 
•	Problematisk og litt uklart med to ulike nivåer over vanlig lov.

Endringer ved grunnlovsjubileet i 2014
-	Retten til frie og hemmelige valg (§ 49)
-	Retten til liv, og forbud mot tortur og tvangsarbeid. (§ 92)
-	Vern mot vilkårlig frihetsberøvelse (§ 94)
-	Rett til å domstol (§ 95)
-	Rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. (§ 96,2)
-	Likhet for loven (§ 98)
Endringer ved grunnlovsjubileet i 2014
-	Rett til å danne fagforeninger og politiske partier, og forsamlingsfrihet (§ 101)
-	Rett til respekt for privatliv og familieliv, hjem og kommunikasjon (§ 102)
-	Frihet til å bevege og bosette seg innenfor riket og til å forlate riket (§ 106)
-	Legalitetsprinsippet, uttrykt slik at «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha hjemmel i lov» (§ 113)
Endringer ved grunnlovsjubileet i 2014
-	Generell plikt for staten til å respektere og sikre menneskerettighetene (§ 92) (tidl § 110c)  
-	Barns rettigheter (§ 104)

-	Utsatt stortingsbehandling av § 115 (begrensningshjemmelen)
-	Lønning-utvalget foreslo i § 115 en «begrensningshjemmel», som under ett skulle regulere statens adgang til å gripe inn i alle menneskerettighetene som finnes i Grunnloven. Samtidig ble det foreslått at det er visse av menneskerettighetene det ikke kan gjøres unntak fra.




Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
•	Prinsippet fikk gjennombrudd på siste del av 1800-tallet
•	Hva kan domstolen gjøre?
-	Ta stilling til motstrid mellom en lovregel og en grunnlovsregel – lex superior vurdering
-	Ved klar motstrid må lovregelen settes til side i den konkrete saken som er for retten
-	Hvis Høyesterett setter en regel til side vil den etterpå ha liten praktisk betydning
Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
•	Men kan Høyesterett sette seg selv over Stortinget?
•	Hvilke forhold tror du kan påvirke domstolens vilje til å overprøve Stortinget?
Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
-	Setter Høyesterett seg egentlig over Stortinget?
-	Domstolenes oppgave er å bruke rettskildene – Grunnloven må brukes
•	Høyesterett som ”konstitusjonens vokter”
•	Stortinget kan forandre grunnloven etter Grl.§ 121 hvis de vil ha rom for en ny lov
•	Krever 2/3 flertall og mellomliggende stortingsvalg
•	Endringen må ikke være i strid med ”denne Grundlovs Principer” og ”denne Konstitutions Aand”
Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
•	To viktige forhold påvirker domstolens vilje til å overprøve Stortinget
-	Har Stortinget vært bevisst på motstriden?
•	Det kan være en glipp fra Stortinget (sammenlign EØS og Finangersaken)
•	Det kan være svært gjennomtenkt
-	Hvilket område gjelder grunnlovsregelen?
•	Personlig frihet og sikkerhet
•	Økonomiske rettigheter for private
•	Forholdene mellom statsorganene
•	Viktig rettskilde her er Kløftadommen (Rt. 1976 s. 1)
Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
•	Særlig problematisk hvis begge regler skal verne personlig frihet og sikkerhet
•	Eks: ytringsfrihet vs. vern mot rasisme
•	Sentrale dommer
•	Strandlovdommen (Rt. 1970 s. 67)
•	Kløftadommen (Rt. 1976 s. 1)
•	Kjuus-kjennelsen (Rt. 1997 s. 1821)
•	Det kan trekkes en parallell til gjennomføringen av EØS-regler og menneskerettigheter i norsk lov

Grunnlovens vern om privat eiendomsrett
•	Et eksempel på forholdet mellom lov og grunnlov
•	Hva slags regel er grl. § 105 ?
-	Ikke et forbud mot ekspropriasjon
•	”Fordrer statens tarv” – forutsatt mulig å ta ting fra private
-	Ikke en hjemmel for ekspropriasjon
•	Lov av 23. okt 1959 nr. 3
-	Et krav om erstatning og dens størrelse
•	”Full erstatning”


Grl. § 105:
Historisk bakgrunn
•	Enevoldstiden før 1814
•	Borgernes rettigheter i fokus
•	Revolusjonene i Frankrike og USA
•	Frihet, likhet, brorskap (og retten til å eie noe selv)
•	Vern mot kongens påfunn
•	§ 105 skulle sikre rettferdighet
•	Samfunnsbehov betales av felleskassa
•	Unngå tilfeldige ofre i samfunnets utvikling

Grl. § 105:
Mulige bivirkninger
•	Full erstatning kan opprettholde ulikhet
•	Fryser fordelingen av verdier 17. mai 1814
•	Hvordan oppnå målet om likhet
•	Umulig å ta noe fra de rike (bortsett fra skatt)
•	§ 105 – sosialistenes hatobjekt i 1930-årene
•	Full erstatning kan hemme samfunnsutvikling
•	Det offentlige har ikke råd til å skaffe eiendommer til fellesskapet 
•	For dyrt å opprette naturvernområder

Grl. § 105:
Erstatningsnivået for eiendommer
•	Hva er egentlig ”Full” erstatning?
•	Markedsverdi i fri handel?
•	Bruksverdi?
•	Gjenkjøpsverdi for tilsvarende eiendom?
-	Skal det gjøres fradrag i erstatningen?
•	Arealverdi midt i skogen eller verdien etter at området ble boligfelt?
•	Har omregulering i området hevet eller senket tomteverdien?
•	Lov av 6. april 1984 nr. 15 om ekspropriasjonserstatning
•	Dekker de fleste typer erstatning for fast eiendom
•	Den gamle loven ble testet mot § 105 i Kløftadommen
Grl. § 105:
Hva gis det erstatning for?
•	Erstatning må gis til den som må ”avgi” sin eiendom.
-	Begrenset handlefrihet er ikke avgivelse
-	Hvor store rådighetsbegrensninger må private tåle?
-	Ingen kan gjøre helt som de vil på egen eiendom – Stortingets lover gjelder på begge sider av gjerdet
-	Hvor stor verdi tapes ved rådighetsbegrensning?
Grl. § 105: Erstatning for rådighetsbegrensninger
•	Eks: Lov 19.juni 2009 nr. 100 om  forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
-	 § 36: Landskapsvernområde
•	Det lages en forskrift for området
•	Restriksjoner pålegges både grunneiere og andre
•	Rammer mest grunneierne

•	Strandlovdommen
•	Hydaldommen


Grl. § 97:
Forbudet mot tilbakevirkende lover
•	Tilbakevirkende kraft – hva er det?
-	Mest aktuelt på strafferettens område
-	Man har ingen garanti mot lovendringer
-	Samfunnsbehovene skifter med tiden
-	Skadelig virksomhet kan bli forbudt
-	Kan § 97 misbrukes av private?
-	Ansvar for gamle miljøsynder?
-	Eks: Skrapsamlingsdommen (Rt. 1979 s. 1279)
Fiskekvotedommen 
oktober 2013
•	http://www.nrk.no/nordnytt/far-ikke-evigvarende-fiskekvoter-1.11313831 

Høyesterettsdom - Rt. 2013 s.1345

EØS-avtalen
•	EØS –avtalen
-	Inngått i 1992 (trådte i kraft 1994)
-	12000 sider regeltekst gjort til norsk rett
-	EØS-loven av 27. nov. nr.109 1992
•	EØS-reglene går foran hvis det er konflikt mellom regler
-	ODA-avtalen
•	EFTA-domstolen er øverste rettsinstans for tvister medlemmenes etterlevelse av EØS-avtalen.
•	ESA er EFTAS overvåkningsorgan kontrollerer medlemmenes gjennomføring av EØS-avtalen
•	EF-domstolens tolkninger vil påvirke innholdet i norske regler
EØS og EU:
Organer og rettskilder
•	EU lager reglene
•	EØS-avtalen krever at EFTA-landene implementerer reglene i sin lovgivning

•	Hvem er EFTA?
-	Norge, Lichtenstein og Island.
•	Sveits er med, men står utenfor EØS-samarbeidet


•	En global maktfaktor…
Det var en gang et EFTA
•	1960: EFTA dannes 
-	Storbritannia
-	Portugal 
-	Østerrike 
-	Sveits
-	Norge 
-	Danmark 
-	Sverige 
-	Finland 
-	Island 
-	Liechtenstein (medlem 1991)

•	Overganger fra EFTA til EU:
•	1973 – 1986 – 1995

Lovgivende organer i EU

-	Kommisjonen

-	Ministerrådet

-	Europaparlamentet
Lovgivende organer i EU

-	Kommisjonen

-	Ministerrådet

-	Europaparlamentet
Lovgivende organer i EU
Lovgivende organer i EU


Når et direktiv fra EU kommer til Norge
•	Ny lov eller forskrift må lages
-	Norske forarbeider får mindre betydning
-	Forarbeidene til direktivet er vanskelig tilgjengelig og ikke utformet som tolkningsstøtte
-	Direktivene har i stedet en fortale
•	Eks: databasedirektivet
-	De norske forarbeidene blir tynnere enn før
-	Lite spillerom for Stortinget når staten er forpliktet
•	To typer regler fra EU: Totalharmonisering og minimumskrav

 

Tolkning av norske regler som stammer fra EU
•	Utgangspunkt: vanlig norsk metode
•	Hvis tolkningstvil gjelder begreper fra direktivet
-	Tolke direktivet
•	Med fortale
•	Uten andre EU-forarbeider
-	EU-domstolen kan ha løst spørsmålet
•	Norge må følge EU-domstolens løsninger
•	Domstolen driver dynamisk formålsorientert tolkning
Tolkning av norske regler som stammer fra EU
-	EFTA-domstolen 
•	Norske domstoler kan legge fram tolkningsspørsmål for EFTA- domstolen
•	EFTA-domstolen må følge EU-domstolens metode (ODA-avtalen)
•	EFTA-domstolen må legge vekt på EU-domstolens dommer

Resultat: Reglene kan utvikles videre etter at Stortinget har vedtatt den nye loven
		Eks: Ospelt-dommen om boplikt:
			Les dommen
			Les om virkning i Norge
				«En konsekvens av dommen er at praksis må endres»
Tolkning av norske regler som stammer fra EU
•	Problem for norske domstoler: 
-	Motstrid mellom EF/EFTA-domstolens tolkning og norske lovtekster og forarbeider
-	Hva går foran?
•	Finnes en annen norsk regel som viker pga EØS-loven § 2?
•	Har Stortinget ønsket å trosse direktivet?
•	Har norske myndigheter skjønt direktivet?
•	Gir direktivet rettigheter til private i nasjonalstatene?
•	Mye avklart gjennom Rt. 2000 s. 1811 (Finanger I)
-	Høyesterett bruker mer av EU-domstolens metode enn før

Tolkning av norske regler som stammer fra EU
•	Problem for norske saksbehandlere i forvaltningen:
-	Vite hvilke lover og forskrifter som gjennomfører EU-regler
-	Kjenne til hvordan disse reglene tolkes
•	Juridisk metode ”med sideblikk til EU-domstolen” (polysentri)
-	Mulig erstatningsansvar for staten for feil tolkning

•	Sjekk Regjerings side om europapolitikk


Finangersaken

-	Regler fra EU kan virke inn på enkeltperson
•	Eks: Veronica Finanger
Verftsaken 2013
•	http://www.aftenposten.no/nyheter/Frontalangrep-pa-Hoyesterett-7344283.html

•	http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/EOS-og-det-politiske-Hoyesterett-7115755.html


